Terms & Conditions for member of TONY’s smart Card (“Card”)

ข้ อกำหนดและเงื่อนไข่ สำหรับสมำชิกผู้ถอื บัตรโทนี่สมำร์ ทกำร์ ด
to obtain and use the cards, I acknowledge and agree to the following terms and
conditions:

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะขอรับและเป็ นผู้ถือบัตร โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. I hereby request BMB Asia Co.,Ltd. (“Company”) to issue card to me.

ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัท บีเอ็มบี เอเชีย จากัด (รวมเรี ยกว่า “บริ ษัท”) เป็ นผู้ดาเนินการออกบัตรให้ แก่ข้าพเจ้ า
2. I agree and consent all personal data provided herein and all information arising
from my subsequent transaction(s) using the card (“Data”) are the property to
company

ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ ข้อมูลใดๆของข้ าพเจ้ าตามที่ได้ ปรากฏในใบคาขอนี ้และ/หรื อข้ อมูลที่เกิดจากการใช้ บตั รนี ้
(รวมเรี ยกว่า “ข้ อมูล”) ตกเป็ นทรัพย์ของบริ ษัท
3. I acknowledge that the Data collected by the Company is for developing of
products and services by the retailer serving the Card member; the Company will
use the Data incompliance with the purpose of the Card utilizing and for providing
the best Card related benefits under the scope and criteria specified by the
Company

ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของบริษัท จะเป็ นไปเพื่อการพัฒนาสินค้ าและบริ การในกลุม่
ร้ านค้ าที่ร่วมโครงการ โดยบริษัทจะใช้ ข้อมูลดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการใช้ บตั รและให้ เกิดประโยชน์แก่
ข้ าพเจ้ าตามที่โครงการกาหนด
4. I agree and consent for the Company to disclose, use or exchange the Data with
other persons to the extent that permissible by law and beneficial to me

ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผย ใช้ หรื อแลกเปลีย่ นข้ อมูลกับบุคคลอื่นภายในขอบเขตของกฏหมายและเป็ น
ประโยชน์แก่ข้าพเจ้ าในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งในการใช้ บตั ร
5. I acknowledge that any marketing-related offers can depend on promotional
program of each product and/or marketing policy of the Company.

ข้ าพเจ้ ายอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางบริ ษัทเสนอให้ จะขึ ้นอยูก่ บั รายการโปรโมชัน่ สินค้ าแต่ละประเภท และ/หรื อนโยบาย
ทางการตลาดของบริษัท
6. I acknowledge and agree that the Company has the right to cancel the Card
without having to either give reason

ข้ าพเจ้ าตกลงและยอมรับว่าบริ ษัทสามารถยกเลิกบัตรได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องระบุสาเหตุในการยกเลิกดังกล่าว

7. I accept to abide by the terms and conditions of the Card member’s agreement
specified by the Company at the time submitting this application and as amended
from time to time without prior notice

ข้ าพเจ้ ายอมรับและผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของการเป็ นสมาชิกบัตรที่บริ ษัทกาหนดไว้ ขณะยื่นใบสมัครและ
รวมทังการเปลี
้
ย่ นแปลงแก้ ไขที่อาจมีขึ ้นในภายหน้ า โดยบริ ษัทมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
8. I agree and accept that the Company has the sole right to make any changes to
card usage conditions, Promotions and any other rights provided to the Cardholder
without prior notice. Should any dispute arise in relation to this, the Company’s
decision is final.

ข้ าพเจ้ าตกลงและยอมรับว่าบริ ษัทมีสทิ ธิ์เด็ดขาดฝ่ ายเดียวในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการใช้ บตั ร โปรโมชัน่ และสิทธิพิเศษ
ต่างๆโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ งคาชี ้ขาดของบริ ษัทถือเป็ นที่สิ ้นสุด

9. This Card is the property of BMB Asia Co.,Ltd. The Company reserves the rights to
cancel this card and modify privileges without prior notice.

บริ ษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรื อเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

10. Benefit and privileges will only be granted upon presentation of the card and by the
card holder themselves.

ลูกค้ าผู้ถือบัตรต้ องแสดงบัตรเพือ่ รับสิทธิประโยชน์จากร้ านค้ าที่ร่วมโครงการ
11. Tony’s Smart Card’s discounts cannot be used in conjunction with any other promo
or discount offer unless otherwise indicated.

ส่วนลดจากบัตรไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ หรื อส่วนลดอื่นๆนอกเหนือจากที่บริ ษัทกาหนด
12. Should this card appear damaged, deformed or in any way altered, or in case of
loss, the company reserves the right to cancel or refuse to accept validity of the
card without compensation.

ในกรณีที่บตั รชารุด เสียหาย หรื อไม่สมบูรณ์ในกรณีใดๆ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรื อปฏิเสธการใช้ สว่ นลด
ภายในระยะเวลาของบัตรโดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง

13. The Company have no policies to refund in every cases.

บริ ษัทไม่มีนโยบายในการคืนเงินในทุกกรณี
14. I hereby sign this application to apply for and request to use the services and/or any
other privileges specified in this application or to be agreed upon in the future with
the card through any channel in accordance with the following terms and
conditions. (In the event of our marketing communication/approach, the Company
shall utilize your latest information given.)

ข้ าพเจ้ ายินยอมจะได้ รับข้ อมูลข่าวสาร รวมทังการเสนอขายและบริ
้
การ รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นๆ จากทางบริ ษัทฯ (ในกรณีที่
ท่านเคยให้ คาสัง่ ใดๆไว้ บริษัทฯจะถือเอาคาสัง่ ครัง้ สุดท้ ายเป็ นหลักในการจัดส่งข่าวสารแก่ทา่ นต่อไป)

