Dubai’s
calling with
ANANDA URBANTECH

ตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน 2560

Ananda Member Club

พาทองนครดูไบ เมืองแหงนวัตกรรม
งายๆเพียงสมาชิก AMC มีมูลคารวมสะสมสูงสุด*
ในการแนะนําหรือซื้อเพิ่ม โครงการบานและคอนโดที่รวมรายการ

แพ็กเกจทัวรดูไบ

รวมมูลคากวา 1,680,000 บาท

ตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน 2560
*ขอกําหนดและเงื่อนไขรายการสงเสริมการขายมีดังนี้
รายละเอียดรางวัลสําหรับสมาชิก AMC ที่มีมูลคารวมสะสมสูงสุด* เทากับหรือมากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป
(สําหรับโครงการคอนโด) และเทากับหรือมากกวา 5 ลานบาทขึ้นไป (สําหรับโครงการบาน)

TOP
REFERRER

TOP
PURCHASER

TOP
TRANSFEREE

COMBINED
VALUES

สมาชิก AMC ผูแนะนําที่มีมูลคาการแนะนํารวมสูงสุด
2 ทานแรกจากโครงการบาน และ 2 ทานแรกจากโครงการคอนโด
รับแพ็กเกจทัวรดูไบ รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล รางวัลละ

120,000 บ. (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

สมาชิก AMC ที่มีมูลคาการจองซื้อรวมสูงสุด

2 ทานแรกจากโครงการบาน และ 2 ทานแรกจากโครงการคอนโด
รับแพ็กเกจทัวรดูไบ รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล รางวัลละ

120,000 บ. (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

สมาชิก AMC ที่มีมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดรวมสูงสุด
2 ทานแรกจากโครงการบาน และ 2 ทานแรกจากโครงการคอนโด
รับแพ็กเกจทัวรดูไบ รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล รางวัลละ

120,000 บ. (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

สมาชิก AMC ที่มีมูลคาสะสมรวมสูงสุดทั้งการแนะนําและ/หรือ
การจองซื้อของโครงการบานและคอนโด 2 ทานแรก

120,000 บ. (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

รับแพ็กเกจทัวรดูไบ รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล รางวัลละ

โครงการคอนโดที่เขารวมรายการสงเสริมการขายมีทั้งหมด 22 โครงการ และโครงการบาน 6 โครงการ รายละเอียดมีดังนี้
โครงการคอนโด : แอชตัน จุฬา-สีลม, แอชตัน สีลม, แอชตัน เรสซิเดนซ 41, ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี, คิว ชิดลม-เพชรบุรี, ไอดีโอ คิว จุฬา-สามยาน, ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอรเชนจ,
ไอดีโอ โมบิ วงศสวาง-อินเตอรเชนจ, ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสทเกต, ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด อินเตอรเชนจ, ไอดีโอ โมบิ อโศก, ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66, ไอดีโอ สาทร-ทาพระ, ไอดีโอ
วุฒากาศ, ไอดีโอ ทาพระ อินเตอรเชนจ, ไอดีโอ สุขมุ วิท 115, ยูนโิ อ จรัญฯ 3, ยูนโิ อ สุขมุ วิท 72, ยูนโิ อ รามคําแหง-เสรี ไทย, ยูนโิ อ เอช ติวานนท, ยูนโิ อ พระราม 2-ทาขาม และเวนิโอ สุขมุ วิท 10
โครงการบาน : บาหลี บีช, มัลดีฟส บีช, จาวา เบย, อารเดน พระราม3, อารเดน ลาดพราว 71 และ อารเดน พัฒนาการ 20
(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โครงการ ไอดีโอ สุขุมวิท 93, ไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร และอารเทล พัฒนาการ-ทองหลอ ในการเขารวมรายการสงเสริมการขายนี้)
• ระยะเวลาในการจองซื้อนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560
• สําหรับโครงการบานและคอนโดพรอมเขาอยู: ผูจองซื้อจะตองทําการชําระเงินโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กําหนด
• สําหรับโครงการที่อยูระหวางการกอสราง: ผูจองซื้อจะตองทําการชําระเงินทําสัญญาภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กําหนด
• ผูมีสิทธิ์เขาลุนรางวัล คือสมาชิก AMC ทุกทานที่มีการจองซื้อโครงการคอนโดและ/หรือโครงการบานที่เขารวมรายการสงเสริมการขายเฉพาะภายในประเทศเทานั้น
• สําหรับผูมีสิทธิ์เขาลุนรางวัล Top Referrer, Top Purchaser และ Top Transferee จะตองมีมูลคารวมสะสมสูงสุดเทากับหรือมากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป (สําหรับโครงการคอนโด) และมีมูลคาเทากับหรือมากกวา 5 ลานบาทขึ้นไป (สําหรับโครงการบาน)
• สําหรับผูมีสิทธิ์เขาลุนรางวัล Combined Values จะตองมีมูลคาการแนะนําสะสมรวมที่ผานเงื่อนไขแลว เทากับหรือมากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป
• หากกรณีผูที่มีสิทธิ์ไดรับรางวัลลําดับที่ 2 และ 3 ในแตละประเภทรางวัล มีมูลคาการแนะนํารวมเทากัน บริษัทฯ จะยึดจากวันและเวลาการชําระเงินโอนกรรมสิทธิ์, เงินทําสัญญา และชําระเงินในการจองซื้อในระบบตามลําดับ
• ผูแนะนําที่ไดรับรางวัลจะเดินทางภายในเดือนตุลาคม 2560 เทานั้น หากไมสามารถเดินทางไดในเวลาที่กําหนด ทางบริษัทฯ อนุโลมใหสามารถโอนสิทธิใหผูอื่นได มิฉะนั้นถือวาสละสิทธิ์ และทางบริษัทฯ ไมอนุญาตในการขอเพิ่มผูติดตามทุกกรณี
• ผูที่ไดรับรางวัลจะตองชําระคาภาษีหัก ณ ที่จาย 5% จากมูลคาแพ็กเกจทัวรที่ไดรับ หรือตามที่กฎหมายกําหนด และใหถือวารางวัลดังกลาวเปนเงินไดในปที่ไดรับรางวัล
• การแนะนําใหจองซื้อหองชุดตามรายการสงเสริมการขายนี้ ตองเปนการแนะนําใหผูถูกแนะนําจองซื้อหองชุดจาก บริษัท อนันดาฯ และ/หรือ บริษัทในเครือเทานั้น การซื้อขายระหวางกันเองไมวาในกรณีใดทั้งสิ้น ไมสามารถใชสิทธิพิเศษในโปรโมชั่นนี้ได
• สิทธิประโยชนที่ไดจากการแนะนําไมสามารถแลก/คืน/เปลี่ยน/ทอนเปนเงินสดหรือของอื่นใดไดบริษัท อนันดาฯ จะไมรับผิดชอบตอการบกพรอง เสียหาย หรือสูญหายในของรางวัลตางๆ และจะไมรับผิดชอบตอ คาบริการ คาภาษี และคาใชจายอื่นใด อันเกิดจากการแลกรับของรางวัล
ในทุกกรณี รวมถึงคาใชจายทางกฎหมายที่เกิดจากการเขารวมรายการสงเสริมการขาย
• กรณีที่ผูแนะนํา และ/หรือ ผูถูกแนะนํา ไมปฎิบัติตามเงื่อนไขฯ และภายในระยะเวลาที่กําหนด ทาง CRM จะไมขอรับเอกสารหรือ MEMO การแนะนํายอนหลังใดๆ ทั้งสิ้น
• การรับของรางวัลจะตองดําเนินการผานชองทางที่ บริษัท อนันดาฯ กําหนดเทานั้น
• บริษัท อนันดาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชนทั้งหมด ในกรณีที่ไดพิจารณาและเห็นวาการไดมาซึ่งสิทธิพิเศษไมถูกตองหรือทุจริต และใหถือวาการพิจารณาของ บริษัท อนันดาฯ เปนที่สิ้นสุด
• ขั้นตอนและวิธีการรวมกิจกรรมรายการสงเสริมการขายนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดของ บริษัท อนันดาฯ เทานั้น
• บริษัท อนันดาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการรวมกิจกรรม ตลอดจนถึงขอกําหนด และเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากมีขอโตแยงใดๆ เกิดขึ้น ไมวาทางตรง หรือทางออม ใหถือเอาการตัดสินใจของ บริษัท อนันดาฯ เปนที่สุด
• พนักงานของ บริษัท อนันดาฯ และบริษัทในเครือทุกทานไมมีสิทธิ์ในการเขารวมรายการสงเสริมการขายนี้ ไมวาจะเปนการแนะนํา และ/หรือ ถูกแนะนําจากผูอื่น ยกเวนการแนะนําตัวเองซื้อเพิ่ม (รางวัล Top Purchaser) เทานั้น

