
 
Thailand 

Dulux Promise – ข้อก ำหนดและเงื่อนไข    

 

1. ดลูกัซ์ พรอมมิส (พรอมมิส) ใช้ส ำหรับลกูค้ำทีซ่ือ้ส ีดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พำวเวอร์เฟลก็ซ์, ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ไฮโดรเฟรช, ดลูกัซ์ 
เวเธ่อร์ชีลด์ อลัตมิำ่ แอดวำนซ์, ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ อลัติมำ่, ดลูกัซ์ อซีี่แคร์ พลสั, ดลูกัซ์ อซีี่แคร์ หรือ ดลูกัซ์ แอมเบียนซ์ 
(“ผลติภณัฑ์ที่เลอืก”) เพื่อเรียกร้องกำรทดแทนผลติภณัฑ์ที่เลอืกตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขนี ้ ("กำรเปลีย่นคืน") ในกรณีที่
ผลติภณัฑ์ที่เลอืกไมไ่ด้มีเฉดส ีควำมครอบคลมุพืน้ท่ี และฟิล์มสทีี่เรียบเนียนตำมที่อธิบำยไว้ในวรรค 3 ด้ำนลำ่ง 

2. พรอมมิส ใช้ได้กบัผลติภณัฑ์ทีเ่ลอืก (i) ที่มใีบเสร็จรับรองกำรซือ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป และ (ii) ใช้ส ำหรับ
งำนทำสทีี่ตัง้อยูใ่นประเทศไทยเทำ่นัน้ 

3. ค ำอธิบำยของ พรอมมิส วำ่ด้วยเร่ืองเฉดส ีพืน้ท่ีทีท่ำได้ และฟิล์มส ี

ก. เฉดส:ี ในกรณีที่เฉดสทีี่ทำเสร็จแล้วบนผนงัดแูตกตำ่งจำกในแคตตำลอ็กสทีี่มีอยูใ่นท้องตลำด สนิค้ำจะถกูเปลีย่นให้
ใหมภ่ำยใต้โปรแกรม ดลูกัซ์ พรอมมิส (*แคตตำลอ็กส ีหมำยถึงพดัส ีหรือคลัเลอร์กำร์ดฉบบัท่ีพิมพ์ตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้น
มำที่มีแจกจำ่ยในท้องตลำดจำก อัค๊โซ ่โนเบล เพ้นท์ส ประเทศไทย) ทัง้นี ้ควำมแตกตำ่งของเฉดสจีำกแคตตำลอ็กสี
ดงักลำ่วไมค่รอบคลมุถึงกรณีควำมแตกตำ่งอนัเนื่องมำจำกพืน้ผิวของวสัดทุี่ทำสตีำ่งกนั (เฉดสทีี่ปรำกฏอำจดแูตกตำ่งเมื่อ
อยูบ่นวสัดหุรือพืน้ผิวที่แตกตำ่งกนั) ควำมแตกตำ่งอำจเกิดจำกรูปร่ำง ขนำด แสงสวำ่งบนพืน้ผิวที่อำจสง่ผลตอ่ลกัษณะที่
ปรำกฏของส ี

ข. พีน้ท่ีที่ทำได้: สดีลูกัซ์สำมำรถทำครอบคลมุขนำดพืน้ท่ีตำมที่ระบไุว้บนฉลำกผลติภณัฑ์และเอกสำรข้อมลูผลติภณัฑ์ 
ควำมครอบคลมุขึน้อยูก่บัสภำพพืน้ผิว เคร่ืองมอืในกำรใช้งำน อตัรำสว่นกำรเจือจำง และเวลำทีท่ิง้ให้สแีห้ง นอกจำกนี ้
เฉดสบีำงสอีำจต้องทำมำกกวำ่ 2 เที่ยวเพื่อให้ได้กำรกลบมิดที่ด ี

ค. ฟิล์มส:ี หำกทำสลีงบนพืน้ผิวที่สะอำดและเตรียมไว้อยำ่งดี ตำมขัน้ตอนกำรทำสดีลูกัซ์อยำ่งครบถ้วนตำมที่แนะน ำไว้ใน
ฉลำกผลติภณัฑ์และเอกสำรข้อมลูผลติภณัฑ์ เมื่อสแีห้งโดยสมบรูณ์แล้วควรมีฟิล์มสทีีเ่รียบเนยีนสม ่ำเสมอและไมเ่ป็นดำ่ง
เป็นหยอ่ม 

4. ควำมคุ้มครองของ พรอมมิส มีผลเร่ิมตัง้แตง่ำนทำสเีสร็จสิน้และสแีห้งสนิท 

5. สญัญำนีม้ีผลส ำหรับบคุคลทัว่ไปท่ีมีถ่ินพ ำนกัในประเทศไทยเทำ่นัน้ สญัญำนีไ้มค่รอบคลมุถึงพนกังำนของกลุม่บริษัทอัค๊โซ่
โนเบล, ตวัแทนจ ำหนำ่ย, ผู้ ค้ำสง่ หรือ ผู้ ค้ำปลกี ทัง้นี ้ผู้ ค้ำปลกีและผู้ รับเหมำ/ชำ่งสสีำมำรถยื่นค ำร้องในนำมของลกูค้ำได้ แต่
ต้องให้ข้อมลูแทนลกูค้ำอยำ่งครบถ้วน 

6. พรอมมิส ครอบคลมุกำรเปลีย่นคืนผลติภณัฑ์ที่เลอืกตำมปริมำณสทีี่ใช้ในพืน้ท่ีที่ได้รับผลกระทบเทำ่นัน้ (ปริมำณสทีี่ใช้จะถกู
ค ำนวณโดยมำตรฐำนพืน้ท่ีครอบคลมุของผลติภณัฑ์ตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรข้อมลูผลติภณัฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์) กำรชดเชยไม่
รวมคำ่แรงในกำรทำสใีหมห่รือคำ่ใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์เดิมหรือผลติภณัฑ์ทดแทน 

7. ตำมวรรค 6 ข้ำงต้น ปริมำณกำรเปลีย่นคืนสงูสดุของผลติภณัฑ์สจีะขึน้อยูก่บักำรใช้งำนในแตล่ะกรณี (i) ผลติภณัฑ์ที่เลอืก
ส ำหรับพืน้ผิวภำยในและภำยนอกที่มีเฉดสเีดียวกนั จ ำกดัประเภทละไมเ่กิน 50 ลติร (ตำมควำมเหมำะสม); หรือ (ii) ปริมำณที่
ค ำนวณภำยใต้วรรค #6 ด้ำนบน (เช่น ปริมำณกำรใช้ผลติภณัฑ์สทีี่ค ำนวณตำมควำมครอบคลมุของผลติภณัฑ์ที่ระบ)ุ หรือ (iii) 
ปริมำณของผลติภณัฑ์ทีเ่ลอืกที่ลกูค้ำซือ้จริง จ ำนวนใดจ ำนวนหนึง่ที่ต ่ำกวำ่ภำยใต้โปรแกรมพรอมมิสนี ้ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำ
ด้ำนคณุภำพของผลติภณัฑ์เพิม่เติม จะเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรร้องเรียนตำมปกติ 

8. ผลติภณัฑ์ที่เลอืกจะต้องมีกำรใช้งำนบนพืน้ผิวที่ท ำควำมสะอำดและจดัเตรียมอยำ่งเหมำะสม และเป็นไปตำมข้อมลูกำรใช้
งำนและค ำแนะน ำของผู้ผลติที่ระบใุนฉลำกผลติภณัฑ์ (รวมถึงเอกสำรข้อมลูผลติภณัฑ์ที่มีอยูใ่นเวบ็ไซต์ 
https://www.dulux.co.th/ หรือตำมค ำขอ ) ลกูค้ำจงึจะมีสทิธ์ิได้รับสทิธิประโยชน์จำก ดลูกัซ์ พรอมมิส 

9. ต้องสง่ค ำร้อง พรอมมิส ทัง้หมดผำ่นแอปพลเิคชนั Dulux Virtual Advisor ในเว็บไซต์ Dulux Thailand ที่ 
https://www.dulux.co.th ข้อมลูวิธีกำรและขัน้ตอนตำ่งๆสำมำรถดไูด้ในหน้ำเพจของ Dulux Promise: Virtual Advisor ซึง่
สำมำรถเข้ำผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ด้ำนลำ่งนี:้ 

1. เว็บไซต์ Dulux 

2. Facebook Messenger 



 

 

10. ค ำร้องจะต้องสง่ภำยใน 1 เดอืนหลงัจำกวนัท่ีซือ้ผลติภณัฑ์ที่เลอืก 

11. เอกสำรบงัคบั / ข้อมลูที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสง่ค ำร้องทีค่รบถ้วนมีดงัตอ่ไปนี:้ 

ก. ส ำเนำใบก ำกบัภำษีหรือใบเสร็จรับเงินท่ีชดัเจนซึง่แสดงรำยละเอียดของสนิค้ำที่ซือ้ ร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหนำ่ยที่ซือ้ วนัท่ี
ซือ้และรำคำที่ช ำระจริง 

ข. รูปภำพอยำ่งน้อย 4 รูปในรูปแบบที่ก ำหนดตอ่ไปนีแ้สดงให้เห็นถึงปัญหำอยำ่งชดัเจน: 

i. รูปผนงัที่พบปัญหำ ระยะไกล (ระยะ 3 เมตรขึน้ไป) 

ii รูปผนงัที่พบปัญหำ ระยะใกล้ (ระยะ 1-1.5 เมตร) 

iii. รูปบรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์ที่แสดงให้เห็นรำยละเอียดด้ำนหน้ำของบรรจภุณัฑ์อยำ่งครบถ้วน ระยะใกล้ 

iv รูปฉลำกบำร์โค้ดที่ติดอยูด้่ำนหน้ำของบรรจภุณัฑ์ที่แสดงข้อมลูฉลำกที่สมบรูณ์ ระยะใกล้ และ 

v. มมุอื่น ๆ ท่ีช่วยในกำรแสดงปัญหำอยำ่งชดัเจน 

12. กำรยื่นค ำร้องทีเ่สร็จสมบรูณ์ จ ำเป็นต้องมีรำยละเอยีดเพิม่เตมิดงัตอ่ไปนี:้ 

ก. ที่อยูโ่ดยละเอียดพร้อมรหสัไปรษณีย์ ของทีต่ัง้งำนโครงกำรทีท่ำสแีละเกิดปัญหำ 

ข. ช่ือ-นำมสกลุ อีเมล และเบอร์มือถือของลกูค้ำทีใ่ช้ในกำรติดตอ่ 

ค. รำยละเอียดตวัแทนจ ำหนำ่ย/ร้ำนค้ำทีซ่ือ้ ซึง่ระบช่ืุอตวัแทนจ ำหนำ่ย/ร้ำนค้ำ วนัท่ีซือ้และที่อยู ่

ง. รำยละเอียดปัญหำที่พบ รวมทัง้รำยละเอียดของผลติภณัฑ์ที่ซือ้ โดยรวมถงึ ยี่ห้อ ปริมำณทีซ่ือ้ และบริเวณของพืน้ผิวที่
ได้รับผลกระทบ 

13. หลงัจำกที่ได้ลงทะเบียนค ำร้องโดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนข้ำงต้นและรำยละเอียดที่จ ำเป็นทัง้หมดแล้ว จะใช้เวลำอยำ่งน้อย 5 
วนัท ำกำร ในกำรตรวจสอบและท ำกำรออก E-voucher ส ำหรับผลติภณัฑ์ทดแทน โดยจะสง่ให้ลกูค้ำทำงอีเมลหรือ Facebook 
Messenger ในระหวำ่งกำรตรวจสอบ ตวัแทนของอัค๊โซโ่นเบลอำจติดตอ่ลกูค้ำเพื่อยืนยนัให้แนใ่จวำ่วำ่ค ำร้องที่สง่มำเป็นไปตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดไว้ที่จะได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้ พรอมมิส  

14. E-voucher ส ำหรับกำรเปลีย่นสนิค้ำจะใช้ได้เฉพำะกบัสนิค้ำทีเ่ลอืก และเปลีย่นคืนได้จำกตวัแทนจ ำหนำ่ย/ร้ำนค้ำเดมิที่ซือ้
มำเทำ่นัน้ (กรุณำสอบถำมเพิม่เติมในกรณีซือ้จำกห้ำงโมเดิร์นเทรด) กำรจดัเตรียมกำรขนสง่ส ำหรับสนิค้ำเปลีย่นทดแทนจำก
ตวัแทนจ ำหนำ่ย/ร้ำนค้ำไปยงัที่ตัง้งำนโครงกำรท่ีเก่ียวข้องถือเป็นควำมรับผิดชอบของลกูค้ำ โดย E-voucher จะมีอำย ุ45 วนั นบั
จำกวนัท่ีออก ผลติภณัฑ์ทดแทนขึน้อยูก่บัสต็อกผลติภณัฑ์ที่มีพร้อมจ ำหนำ่ย 

15. พรอมมิส จะไมม่ีผลบงัคบัใช้กบัผลติภณัฑ์/สทีดแทนรอบที่สอง โดยในกรณีเช่นนี ้แนะน ำให้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรร้องเรียน
ตำมปกต ิ

16. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรปฏิเสธกำรเรียกร้อง หำกมีเหตผุลท่ีเช่ือได้วำ่มกีำรบิดเบือนควำมจริง หรือกำรเรียกร้องนัน้เป็นกำร
ฉ้อโกง หรือก ำลงัละเมิดข้อก ำหนดและเง่ือนไขใด ๆ ในท่ีนี ้

17. โดยไมค่ ำนงึถงึสิง่ที่กลำ่วมำข้ำงต้น เรำไมรั่บผิดชอบตอ่กำรเรียกร้องที่ไมส่มบรูณ์ ไมถ่กูต้อง อำ่นไมอ่อก หรือลำ่ช้ำ และใน
กรณีดงักลำ่ว ระยะเวลำตำมที่กลำ่วข้ำงต้นในยอ่หน้ำ 10 และ 14 จะไมม่ีผลบงัคบัใช้ 

18. ลกูค้ำจะต้องท ำกำรสง่สนิค้ำคืนในกรณีที่บริษัทร้องขอเนื่องจำกมคีวำมจ ำเป็นต้องน ำสมีำท ำกำรตรวจสอบเพิ่มเตมิ 

19. พรอมมิส ไมค่รอบคลมุปัญหำที่เกิดจำกสำเหตนุอกเหนือกำรควบคมุของบริษัท (เช่น ปัญหำทีเ่กิดจำกพืน้ผิว) หรือในกรณีที่
ใช้ผลติภณัฑ์ที่เลอืกบนพืน้ผิวที่ไมไ่ด้เตรียมอยำ่งเหมำะสมหรือกำรใช้งำนระบบสทีัง้หมด (รวมทัง้สรีองพืน้และน ำ้ยำเสริมกำรยดึ
เกำะ) ไมเ่ป็นไปตำมแนวทำงกำรใช้งำนมำตรฐำนตำมค ำแนะน ำของอัค๊โซโ่นเบลในเอกสำรข้อมลูผลติภณัฑ์และ/หรือบนฉลำก
ผลติภณัฑ์ 
 
 
 
 



 

 

20. พรอมมิส จ ำกดัเฉพำะในขอบเขตของกำรทดแทนผลติภณัฑ์ที่เลอืกภำยใต้ขอบเขตของควำมบกพร่องตำมที่ก ำหนดไว้ อัค๊โซ่
โนเบลจะไมรั่บผิดชอบตอ่วสัด ุผลติภณัฑ์ หรือคำ่ใช้จ่ำยอื่นใดในลกัษณะใดก็ตำม 

21. กำรเรียกร้องที่ไมเ่ป็นไปตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหลำ่นีจ้ะถือเป็นโมฆะ หำกกำรเรียกร้องถกูปฏิเสธเนื่องจำกไมเ่ป็นไปตำม
เง่ือนไขของ พรอมมิส ค ำตดัสนิของอัค๊โซโ่นเบลถือเป็นท่ีสิน้สดุและมีผลผกูพนั 

22. หำกพบวำ่บทบญัญตัิใดในข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหลำ่นีไ้มถ่กูต้อง ไมช่อบด้วยกฎหมำย หรือไมส่ำมำรถบงัคบัใช้ได้ในศำล
หรือหนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจ ให้ถือวำ่บทบญัญตัินัน้ไมเ่ป็นสว่นหนึง่ของข้อก ำหนดและเง่ือนไข และจะไมก่ระทบตอ่กำรบงัคบัใช้ของ
บทบญัญตัิที่เหลอืของข้อก ำหนดและเง่ือนไข 

23. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเพิกถอน แก้ไข หรือยกเลกิสญัญำโดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบ กำรเรียกร้องทัง้หมดที่เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขฉบบันีแ้ละได้ท ำขึน้ก่อนที ่พรอมมิส จะถกูเพิกถอน แก้ไข หรือสิน้สดุจะยงัคงมีผลคุ้มครอง 

24. E-voucher ไมม่ีมลูคำ่เป็นเงินสด ไมส่ำมำรถโอนหรือมอบหมำยได้ และไมส่ำมำรถใช้ร่วมกบัข้อเสนอหรือโปรโมชัน่อื่น ๆ ไม่
มีกำรชดเชยเป็นเงินสดหรือทำงเลอืกอื่นนอกเหนือจำกบตัรก ำนลันี ้

25. ไมว่ำ่ในกรณีใด อัค๊โซโ่นเบลจะไมรั่บผิดชอบตอ่: 

• เง่ือนไข กำรรับประกนั หรือข้อก ำหนดอื่นใดที่ไมร่วมอยูใ่น พรอมมิส หรือข้อก ำหนดและเง่ือนไขนี ้

• กำรสญูเสยี ควำมเสยีหำย หรือต้นทนุโดยอ้อมหรือเป็นผลสบืเนื่องใดๆ ทีเ่กิดขึน้โดยลกูค้ำที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ที่เลอืกหรือ
เก่ียวข้องกบั พรอมมิส หรือต้นทนุของแรงงำนใดๆ ส ำหรับกำรใช้ผลติภณัฑ์ที่เลอืก 

• กำรเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจำกกำรเตรียมพืน้ผิวที่ไมเ่หมำะสม และ/หรือกำรใช้งำนท่ีไมเ่หมำะสม ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพียง: 

ก. ทำสไีมเ่พียงพอหรือทำไมส่ม ่ำเสมอท ำให้เกิดฟิล์มสีที่ดไูมเ่รียบเนียนเสมอกนั 

ข. อตัรำกำรผสมสเีจือจำงกวำ่ทีแ่นะน ำ 

ค. ทำสทีบัหน้ำลงบนผนงัโดยตรงโดยไมใ่ช้สรีองพืน้ 

ง. ทำสบีนพืน้ผิวที่มีควำมเป็นดำ่งสงู 

จ. พืน้ผิวเป็นลกูคลืน่ไมส่ม ่ำเสมอ
ฉ. ผนงัไมแ่ห้งสนิทก่อนทำส ี
ช. งำนทำสซีอ่มแซม โดยทำสซีอ่มแซมในลกัษณะเป็นหยอ่มๆ ไมใ่ช่ทัว่ทัง้ผนงั 

• กำรเรียกร้องใดๆ ที่พืน้ผิวมีกำรปนเปือ้น เช่น โดยกำรสะสมของอนภุำคเคมีในบรรยำกำศหรือสิง่สกปรกในบรรยำกำศมำกเกินไป 
ไมไ่ด้เตรียมอยำ่งเหมำะสม หรือไมแ่ห้งอยำ่งเหมำะสมก่อนกำรใช้ผลติภณัฑ์ที่เลอืก 
• กำรเรียกร้องใด ๆ หำกกำรใช้ผลติภณัฑ์ที่เลอืกเกิดควำมผดิปกติเนื่องจำกข้อบกพร่องของโครงสร้ำง ควำมเป็นดำ่งสงู น ำ้ร่ัว และ
ซมึภำยในโครงสร้ำงอำคำร ควำมชืน้สะสมของพืน้ผิว ปัญหำที่เกิดขึน้หลงัจำกกำรเข้ำถงึของน ำ้ระดบัพืน้ดินที่เพิ่มขึน้ ตะไคร่น ำ้ 
และกำรเจริญเติบโตของพืชอื่นๆ น ำ้หยดเนื่องจำกอยูใ่กล้กบัเคร่ืองปรับอำกำศ / แหลง่น ำ้อื่น ๆ หรือครำบท่ีเกิดจำกกระถำงต้นไม้ 
• กำรเรียกร้องใดๆ ที่กำรใช้ผลติภณัฑ์ที่เลอืกได้รับผลกระทบจำกภยัธรรมชำติ เช่น ภยัพิบตัิทำงธรรมชำติ แผน่ดินไหว พำยุ
ไซโคลน น ำ้ทว่ม เป็นต้น 
• กำรเรียกร้องใดๆ ที่กำรใช้ผลติภณัฑ์ที่เลอืกเกิดควำมผิดปกตเินื่องจำกข้อบกพร่องในโครงสร้ำงหรือกำรเคลอืบกอ่นหน้ำนีท้ี่ใช้
ก่อนกำรใช้ผลติภณัฑ์ที่เลอืกหรือควำมผิดปกตขิองชัน้สรีองพืน้/พืน้ผิวสโีป๊ว 
• กำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรก่อกวน ลว่งละเมิด หรือประมำทเลนิเลอ่โดยลกูค้ำหรือบคุคลท่ีสำมจะท ำให้กำรเรียกร้องเป็นโมฆะ 
• กำรเรียกร้องใดๆ หำกผลติภณัฑ์ที่เลอืกได้รับผลกระทบจำกกำรใช้ผลติภณัฑ์รองพืน้ท่ีไมถ่กูต้อง สตูรสทีี่ไมเ่หมำะสม สตูรสผีสม
หรือเฉดสผีสม ที่เกิดระหวำ่งกำรผสมสทีี่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรโดยอัค๊โซโ่นเบล 
• กำรกระท ำใด ๆ ที่ละเลย กำรกระท ำ หรือควำมประมำทเลนิเลอ่ ฝีมือไมด่ีในสว่นของผู้ รับเหมำ หรือช่ำงส ีหรือผู้ รับเหมำช่วง คน
รับจ้ำง ผู้แทน หรือตวัแทน ท่ีท ำให้สนิค้ำที่เลอืกมข้ีอบกพร่องไมว่ำ่ด้วยวิธีใด 



 
 
 
• กำรเรียกร้องใดๆ ที่เกิดสซีีดจำงและเป็นฝุ่ นชอล์กที่เกิดขึน้กบัผลติภณัฑ์สีภำยใต้สภำวะปกตใินพืน้ท่ีชำยฝ่ังทะเล แม้วำ่จะใช้เมด็
สทีี่มีควำมทนทำนในกำรผลติผลติภณัฑ์ ภำยในขอบเขตปกติจะไมถื่อวำ่เป็นกำรเรียกร้องทีถ่กูต้องภำยใต้ พรอมมิส 
26. กำรยกเว้นใดๆ ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขไมไ่ด้ยกเว้นหรือจ ำกดัควำมรับผิดของอัค๊โซโ่นเบลส ำหรับกำรเสยีชีวิตหรือกำร
บำดเจ็บสว่นบคุคลอนัเป็นผลจำกควำมประมำทเลนิเลอ่ของอัค๊โซโ่นเบล พนกังำนหรือตวัแทน หรือสิง่อื่นใดที่กฎหมำยระบวุำ่เรำ
ไมส่ำมำรถยกเว้นได้ 
27. พรอมมิส ไมก่ระทบตอ่สทิธ์ิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องของลกูค้ำ 
28. ข้อมลูลกูค้ำที่รวบรวมภำยใต้ พรอมมิส จะถกูเก็บไว้ตำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของบริษัท 
29. โปรดเก็บข้อก ำหนดและเง่ือนไขฉบบันีไ้ว้เพื่อใช้อ้ำงองิในอนำคต 
30. พรอมมิส อยูภ่ำยใต้กฎหมำยของประเทศไทยและอยูภ่ำยใต้เขตอ ำนำจศำลของศำลของประเทศไทยที่มีเขตอ ำนำจศำลซึง่
ส ำนกังำนจดทะเบียนของอัค๊โซโ่นเบลตัง้อยู่ 
31. กำรอ้ำงองิถงึ “เรำ” หรือ “อัค๊โซโ่นเบล” ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขฉบบันีจ้ะหมำยถงึ AkzoNobel Paints (Thailand) Ltd. 
32. AkzoNobel หรือตรำสญัลกัษณ์ AkzoNobel เช่น ตรำสญัลกัษณ์ของ Dulux, Flourish, Let's Colour ช่ือเฉพำะของเฉดสแีละ
บรรจภุณัฑ์ เป็นเคร่ืองหมำยกำรค้ำของเครือบริษัท AkzoNobel ©AkzoNobel 2018 
33. อีเมลส ำหรับกำรติดตอ่ที่เก่ียวข้องกบั พรอมมิส คือ: dulux.thailand@akzonobel.com 
34. หมำยเลขโทรศพัท์ของฝ่ำยบริกำรลกูค้ำคือ: 02-572-8888 (จนัทร์-ศกุร์ เวลำ 9.00 – 16:30.) 


