Samsung ပစည်းများကို အတိုးမဲ့ ြဖင့် KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွမှတစ် ဆင့်
ဝယ်ယူ ပီ း ဆု လက် ေဆာင်များကိုရယူ လက
ုိ ် ပါ။

စည်းမျ ် း ှင့်စည်းကမ် းသတ် မှတ်ချက် များ
စည်းမျ ်း ှင်စ
့ ည်းကမ် းသတ်မှတ်ချက်များ

၁။
Samsung ပစည်းများကို အတိးု မဲ့ြဖင့် KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွမှတစ် ဆင့်
ဝယ်ယူ ပီ း လက်ေဆာင်များကိုရယူလိက
ု ်ပါ အစီ အစဥ်သည် ၀၉.၁၂.၂၀၂၀ မှ ၂၈.၀၂.၂၀၂၁
အထိ၊ ၃လ တိတိြဖစ် သည်။
၂။ “Samsung ပစည်းများကို အတိးု မဲ့ြဖင့် KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွမှတစ် ဆင့်
ဝယ်ယူ ပီ း
ဆုလာဘ် များလက်ေဆာင်များကိုရယူလိက
ု ်ပါ” အစီ အစဥ်အား KBZPay
မှတစ် ဆင့် ေဈးဝယ်ေချးေငွအားေလျာက်ထားကာ Samsung ပစည်းများ ဝယ်သူသည့်
KBZPay အဆင့် ၂ အသံုးြပ သူများအားလံးု ပါဝင် င
ုိ ်မည်ြဖစ် ပါသည်။
၃။
အစီ အစ ်ကာလ၌ KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွြဖင့် သတ်မှတ်ထားေသာ Samsung
ပစည်းများကို
0%
အတိးု
(အတိးု မဲ့)ြဖင့်ဝယ်ယူသူများ
အားလံးု သည်
ဤအစီ အစ ်တင
ွ ်ပါဝင်ခွင့် ှ ိ ပါသည်။
၄။ Samsung ပစည်းများကို အတိးု မဲ့ြဖင့် KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွမှတစ် ဆင့် ဝယ်ယူ ပီ း
လက်ေဆာင်များကိုရယူလိက
ု ်ပါ
အစီ အစဥ်တင
ွ ်
တစ် ဦး ှင့်
တစ် ဦး
KBZPay
ေဈးဝယ်ေချးေငွအား
အသံုးြပ ကာ
Samsung
ပစည်းများဝယ်ယူရန်
ဖိ တ်ေခ မေအာင်ြမင်တိင
ု ်း ေငွ ၁၀၀၀ ကျပ် ၊ ပစည်းဝယ်ယူမ ပီ းေြမာက်တိင
ု ်း Spin Wheel
ကံစမ် းခွ င့်
ှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ Samsung ပစည်းများကို အတိးု မဲ့ဝယ်ယူခွင့်
အစ ှ ိ ေသာ ဆုလက်ေဆာင်များပါဝင်ပါသည်။
၅။ တစ် ဦး ှင့် တစ် ဦး KBZPay ေဈးဝယ်ေချးေငွအား အသံုးြပ ကာ
ပစည်းများဝယ်ယူရန် ဖိ တ်ေခ မေအာင်ြမင်တိင
ု ်း ေငွ ၁၀၀၀ ကျပ် ရယူရန်
-

-

Samsung

ဖိ တ်ေခ မည့်လင့်ခ်အား သူငယ်ချင်း
ှင့် မိ သားစု များကို ေပးပိ ရန် KBZPay
အက်ပလီေကး ှ င်း
"ဆုလက်ေဆာင်များရယူဖိ
သတ်မှတ်ထားေသာ Samsung
ပစည်းများကို ဝယ်ယူလိက
ု ်ပါ။" စာမျက် ှာ ှ ိ "ကူးယူမည်" ှပ
ိ ် ပါ။ ထိေနာက် "Facebook
တွင်ေဝမ မည်"
ကိုေရွ းချယ် ပီ း
Facebook
တွင်တင်ပါ။
(သိ)
ကူးယူထားေသာ့လင့်ခ်အား SMS မက့်ေဆ့ချ ်မှ တစ် ဆင့် ေပးပိ ေဝမ င
ုိ ်ပါသည်။
ဖိ တ်ေခ ခံ ရသူမှ သင်ေပးပိ လိက
ု ်ေသာ လင့်ခ်အား ှပ
ိ ် ရပါမည်။
ထိေနာက် ထို ဖိ တ်ေခ ခံ ရသူက "ပါဝင်မည်" ကို ှပ
ိ ် ရပါမည်။
ဖိ တ်ေခ ခံ ရသူတင
ွ ်
KBZPay
အက်ပလီေကး ှ င်းမ ှ ိ ပါက
ေဒါင်းလုတ်လပ
ု ်
ြပ လုပ်ရမည်ြဖစ် ပါသည်။

-

KBZPay
အပ် ပလီေကး ှ င်းထဲမှ
ေရွ းချယ်ထားေသာ
Samsung
ပစည်းများအတွက်အတိးု န်း 0% ဆိုသည့် ပံုအား ဖိ တ်ေခ ခံ ရသူက ှပ
ိ ် ရပါမည်။
ထိေနာက် ဝယ်ယူရန် ပစည်းေရွ းချယ်ရပါမည်။
ဖိ တ်ေခ ခံ ရသူမှ ဆက်လက်လပ
ု ် ေဆာင်ရန်
ှင့် ေလ ာက်လာပံုစံအားြဖည့်သွင်းရန်
"ခု ပဲေလ ာက်ထားမည်" ကို ှပ
ိ ် ရပါမည်။
ဖိ တ်ေခ ခံ ရသူသည်
KBZPay
ေစျးဝယ်ေချးေငွြဖင့်
Samsung
ပစည်းအားဝယ်ယူမ ပီ းေြမာက်ေအာင် ြပ လုပ်ရမည်ြဖစ် ပါသည်။
ဖိ တ်ေခ ခံ ရသူသည် သင်ပိလိက
ု ်ေသာ လင့်ခ်မှတစ် ဆင့် KBZPay ေစျးဝယ်ေချးေငွန ဲ ့
Samsung ပစည်းအားဝယ်ယူပါက သင်တိ
ှစ်ဦးလံးု
ဆုေငွ ၁၀၀၀ ကျပ်
စီ ရ ှ ိ ကမည်ြဖစ် ပါသည်။

၆။
KBZPay
ေဈးဝယ်ေချးေငွအသံုးြပ ပီ း
သတ်မှတ်ထားေသာ
Samsung
ပစည်းများကို ဝယ်ယူ ပီ းသည် ှင့် customer များသည် Spin Wheel ကို KBZPay app
တွင် ကံစမ် း င
ုိ ်မည်ြဖစ် ပါသည်။ တစ် လအတွင်း Spin Wheel တွင်ပါဝင်ေသာ
လက်ေဆာင်များမှာ -

Samsung လက်ကိုင်ဖုနး် (Galaxy Note 10 lite) (၁ လံးု )

-

Samsung Galaxy Watch 3 (၁ လံးု )

-

Samsung စမတ်တီဗီွ (43” Smart TV FDH) (၁ လံးု )

-

Samsung ေရခဲ ေသတာ (၁ လံးု )

-

Samsung အဝတ်ေလ ာ် စက် (၁ လံးု )

-

Samsung Galaxy Buds + (၅ လံးု )

- ေငွသားလက်ေဆာင် ၃,၀၀၀ ကျပ် တိြဖစ် သည်။
၇။
Spin Wheel တွင်ကံထူးသူသည်
KBZPay မှပိေသာ မက်ေဆ့ကို
လက်ခံရ ှ ိ မည်ြဖစ် ပါသည်။
ေငွသားလက်ေဆာင်မှအပ
ေပါက်မဲဆုလက်ေဆာင်များ
ကိုအတည်ြပ ရန်အတွက်
KBZPay
Facebook
O cial
Page
(အြပာေရာင်အမှတ်ြခစ် ပါေသာ) Messenger သိ မက်ေဆ့စာတိ ု ကို Screenshot ု ိ က် ပီ း
ေပးပိ ရပါမည်။ ေပါက်မဲဆုလက်ေဆာင်များ၏ Expired Date မှာ ၂၈.၀၃.၂၀၂၁
ြဖစ် ပါသည်။
ကံစမ် းမဲ ေပါက်သူကို
၂၈.၀၃.၂၀၂၁
ေနာက်ဆံုးထား၍
အဆက်အသွယ်မရ ှ ိ ပါက
ဆုလက်ေဆာင်ခံစားခွ င့်
ပျက်ြပယ်
မည်ြဖစ် ပါမည်။
ေငွသားလက်ေဆာင်ကံထူးပါက ေငွ ၃,၀၀၀ကျပ် ကို ကံစမ် းမဲ ေပါက်သူ၏ KBZPay
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ သိတိက
ု ် ု ိ က်ထည့်သွင်းေပးမည် ြဖစ် ပါသည်။
၈။
ဆုလက်ေဆာင်များကို ကံထူးသူများ ှင့်
(၇)ရက် အတွင်း Delivery လုပ်ေဆာင်ေပးပါမည်။

ဆက်သွယ်အတည်ြပ ပီ း

ု ံ းဖွင်ရ
့ က်

၉။
ဆုရ ှ ိ သူများ ှင့်
KBZPay,
ေပ ေပါက်လာသည့်မည်သည့်အြငင်းပွားမမဆို ှ ိ ခဲ့လ င်
ဆံုးြဖတ်ချက်သာလ င် အတည်ြဖစ် သည်။

KBZ
KBZ

ဘဏ်တိအ ကား
ဘဏ်တစ် ဦးတည်း၏

၁၀။ မည်သည့်ပံုစံမျ ိ းြဖင့်
ှင်/့ သိမဟုတ် မည်သည့်အြပ အမူမျ ိ းြဖင့်မဆို လိမ်လည်
လှည့်ြဖားသည်ဟု သံသယြဖစ် ြခင်းခံ ရသည့် မည်သည့် ပါဝင်ယှ ် ပိ င်သူကိုမဆို KBZ
ဘဏ်,
KBZPay
က
ဖျက်သိမ်းြခင်း
ှင်/့ သိမဟုတ်
ပိ တ်ပင်တားြမစ် ြခင်း
ြပ လုပ်ပိုင်ခွင့် ှ ိ သည်။
၁၁။ အထက်တင
ွ ်ေဖာ် ြပထားသည့်အတိင
ု ်း
တစ် ဖက်သတ်
ဖျက်သိမ်းြခင်းေ ကာင့်
ေသာ် လည်းေကာင်း
သိမဟုတ်
ဤစည်းမျ ်း ှင်စ
့ ည်းကမ် း
သတ်မှတ်ချက်များအရ
လည်းေကာင်း ပါဝင်ယှ ် ပိ င် ကသူများအေနြဖင့် ေလျာ် ေ ကးရပိုင်ခွင်မ
့ ှ ိ ေစရ။
၁၂။ KBZ
ဘဏ်သည်
မည်သည့်အချ ိန်တင
ွ ်မဆို၊
မည်သည့် ကိ တင်
အေ ကာင်း ကားမမျ ိ းကိုမ မလုပ်ဘဲ၊ မည်သည့်စည်းမျ ်း ှင့် စည်းကမ် းသတ်မှတ်ချက်
ကိုမဆို ရပ် စဲခွင့် ှင်/့ သိမဟုတ် ဆုေ ကးကို ု ပ်သိမ်းခွ င့် ှင်/့ သိမဟုတ်
ပယ်ဖျက်ခွင့်
ှင်/့ သိမဟုတ် အကျ ိ းခံ စားခွ င့် သိမဟုတ် သွင်ြပင်လကဏာများအား ေြပာင်းလဲခွင့်
ှင်/့ သိမဟုတ် ေြပာင်းလဲ၊ ြဖည့်စွက်၊ ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့် ှ ိ သည်။
၁၃။ KBZ ဘဏ်သည် COVID-19 ြဖစ် ေပ မေ ကာင့် ေဆာင်ရွက်ထားသည့် မည်သည့်
လုပ်ေဆာင်မမျ ိ းကိုမဆို အေြခအေနအရပ် ရပ် ေပ မူတည်၍ ေြပာင်းလဲခွင့် ှ ိ ပါသည်။
၁၄။ ဤစည်းမျ ်း ှင်စ
့ ည်းကမ် းသတ်မှတ်ချက်များအား
ြပည်ေထာင်စုသမတ
ြမန်မာ င
ုိ ်ငံေတာ် ၏ဥပေဒများက
အစိုးရ ပီ း
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာ င
ုိ ်ငံေတာ် ၏
ဥပေဒများ ှင်အ
့ ညီအဓိ ပါယ်ဖွင်ဆ
့ ိုရမည်။

