
เอกสารแนบ

รายละเอยีด แคมเปญ “NISSAN ALWAYS CARES”

1 สงิหาคม – 31 ตลุาคม 2565

รายละเอยีดแคมเปญ

1. ตรวจเชก็ฟรี 28 รายการ*

2. บรกิารผอ่นชาํระ ดอกเบี�ย 0% นาน 10 เดอืน เมื�อมยีอดคา่ใชจ้า่ย

(รวม VAT) 5,000 บาทขึ�นไป หรอืผอ่นชาํระดอกเบี�ย 0% นาน 6 เดอืน

เมื�อมยีอดคา่ใชจ้า่ย (รวม VAT) 3,000 บาทขึ�นไป สําหรับ การเชก็ระยะ
ซอ่มทั�วไป และการซื�อแพ็กเกจเซฟเซฟ รวมถงึอปุกรณต์กแตง่แทน้สิ
สนั**

3. สว่นลด 10% สําหรับใบปัดนํ�าฝน

4. สว่นลด 300 บาท สําหรับแบตเตอรี�

5. สว่นลด 500 บาทเมื�อเปลี�ยนยาง 4 เสน้ ที�ศนูยบ์รกิาร พรอ้ม
รับประกนัราคายาง เจอที�อื�นถกูกวา่ ยนิดจีา่ยสว่นตา่ง***

ตรวจสอบเงื�อนไขและรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�

https://www.nissan.co.th/owners/tyre.html

6. สว่นลดสงูสดุ 24% จากราคาปกต ิเมื�อซื�อแพ็กเกจเซฟเซฟ

1) แพ็กเกจเซฟเซฟแบบแพลทนัิม (Platinum Package) สว่นลดปกติ

15% พเิศษ ลดเพิ�มอกี 5% ครอบคลมุการเชก็ระยะ 10 ครั�ง ตั �งแตร่ะยะ

10,000 – 100,000 กม. หรอื 5 ปี แลว้แตร่ะยะใดระยะหนึ�งถงึกอ่น

https://www.nissan.co.th/owners/tyre.html


สําหรับรถยนตอ์ลัเมรา่ใหม่ ตั �งแตร่ะยะ 7,000 – 70,000 กม. หรอื 5 ปี
แลว้แตร่ะยะใดระยะหนึ�งถงึกอ่น

2) แพ็กเกจเซฟเซฟแบบโกลด์ (Gold Package) สว่นลดปกติ 12%
พเิศษ ลดเพิ�มอกี 5% ครอบคลมุการเชก็ระยะ 6 ครั�ง ตั �งแตร่ะยะ 10,000

– 60,000 กม. หรอื 3 ปี แลว้แตร่ะยะใดระยะหนึ�งถงึกอ่น สําหรับรถยนต์

อลัเมรา่ใหม่ ตั �งแตร่ะยะ 7,000 – 42,000 กม. หรอื 3 ปี แลว้แตร่ะยะใด
ระยะหนึ�งถงึกอ่น

3) แพ็กเกจเซฟเซฟแบบแบล็ก (Black Package) สว่นลดปกติ 20%
พเิศษ ลดเพิ�มอกี 5% ครอบคลมุการเปลี�ยนถา่ยนํ�ามนัเครื�อง 4 ครั�ง ทกุ

ๆ 10,000 กม. หรอื 2 ปี แลว้แตร่ะยะใดระยะหนึ�งถงึกอ่น

4) แพ็กเกจเซฟเซฟแบบเรด (Red Package) สว่นลดปกติ 10% พเิศษ

ลดเพิ�มอกี 5% ครอบคลมุการเปลี�ยนถา่ยนํ�ามนัเครื�อง 2 ครั�ง ทกุ ๆ

10,000 กม. หรอื 1 ปี  แลว้แตร่ะยะใดระยะหนึ�งถงึกอ่น

ตรวจสอบเงื�อนไขและรายละเอยีดของแพ็กเกจเซฟเซฟ เพิ�มเตมิไดท้ี�

https://www.nissan.co.th/owners/service-package.html

สําหรับลกูคา้ที�สนใจสามารถตดิตอ่เขา้รับบรกิารพรอ้มรับขอ้เสนอพเิศษ
เหลา่นี�ไดท้ี�ศนูยบ์รกิารนสิสนัใกลบ้า้น หรอืตดิตอ่ นสิสนั คอลเซน็เตอร์

โทร 0-2401-9600

*รายการตรวจเชก็มาตรฐาน 28 รายการของนสิสนั

https://www.nissan.co.th/owners/service-package.html


1. การทํางานของระบบปรับอากาศ

2. กรองแอรภ์ายในหอ้งโดยสาร

3. ประสทิธภิาพของแบตเตอรี�

4. การรั�วซมึของหมอ้นํ�าและระบบระบายความรอ้น

5. การตรวจสอบและเปลี�ยนแผน่กรองอากาศ

6. สภาพของยาง

7. ผา้เบรกและสว่นประกอบเบรกอื�น ๆ

8. สายนํ�ามนัเบรก

9. เพลา ลกูปืนลอ้และการรั�วซมึของระบบชว่งลา่ง

10. แรงดนัลมยาง

11. นํ�ามนัเครื�อง

12. สภาพและความตงึสายพานหนา้เครื�อง

13. การรั�วซมึของสายนํ�ามนัเฟืองทา้ย

14. สภาพเพลาขบั ลกูหมากและบทู

15. การรั�วซมึของสายนํ�ามนั

16. การทํางานของหลอดไฟ

17. ระบบนํ�าฉดีกระจก (ระดบัและทศิทาง) และใบปัดนํ�าฝน

18. การเชื�อมตอ่สายนํ�ามนัและชดุสายไฟ / ขั �วตอ่ไฟฟ้า

19. ระดบันํ�ามนัเกยีรแ์ละการรั�วซมึ

20. ระดบันํ�ามนัเบรกและครัชท์



21. กระจกไฟฟ้า กระจกซนัรฟู และไฟในเกง๋

22. เบรกเทา้ เบรกมอื ครัชท์

23. ไฟหนา้ปัดเรอืนไมล์

24. ระดบันํ�ามนัเครื�อง

25. ระดบันํ�ายาหมอ้นํ�า

26. ยาง (ความลกึดอกยาง / รอยแตก รา้ว)

27. แบตเตอรี�

28. ผา้เบรก

**สงวนสทิธิ�เฉพาะการรับบรกิารที�ศนูยบ์รกิารนสิสนัเทา่นั�น ไมร่วมการ
เคลมรถยนต์ การซื�อสนิคา้/อะไหลท่ี�ศนูยบ์รกิาร ซอ่มสแีละตวัถงั เฉพาะ
ศนูยบ์รกิารฯ ที�รว่มรายการเทา่นั�น ธนาคารที�เขา้รว่มโปรโมชั�นของแตล่ะ
ศนูยบ์รกิารจะแตกตา่งกนั ตดิตอ่สามารถสอบถามไดจ้ากศนูยบ์รกิารที�
ทา่นเขา้รับบรกิาร

***การขอคนืสว่นตา่งราคายาง ตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนด และ
เฉพาะศนูยบ์รกิารฯ ที�รว่มรายการเทา่นั�น

หมายเหตุ

• เฉพาะศนูยบ์รกิารฯ ที�รว่มรายการเทา่นั�น
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ แกไ้ข หรอืเปลี�ยนแปลงราย

ละเอยีด โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ ลว่งหนา้
• เงื�อนไขเป็นไปตามที�บรษัิทฯ กําหนด

###



สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์ การบรกิาร และความมุง่มั�นในการนํา
เสนอยานยนตเ์พื�อความยั�งยนื สามารถตดิตามไดท้ี� nissan-global.com,
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn และรับชมวดีโีอลา่สดุที� YouTube

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ:
กมลชนก เจรญิจนิดารัตน์
ฝ่ายสื�อสารองคก์ร
บรษัิท นสิสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จํากดั
โทร. 02-339-3400 ตอ่ 4112-4114

http://www.nissan-global.com/EN/
https://www.facebook.com/nissan/
https://www.instagram.com/nissan/
https://twitter.com/NissanMotor
https://www.linkedin.com/company-beta/221027/
https://www.youtube.com/channel/UCIpK0Bh0wFnC-QqgJs6hx5w

