
 
 

 
 

รายละเอียดแคมเปญ NISSAN ALWAYS CARES 
 

1. ลุ้นชิงโชครางวลั เมื่อเข้ารับบริการท่ีศนุย์บริการนิสสนั และมียอดค่าใช้จ่ายทกุๆ 1,500 บาท จะได้รับ 
1 สิทธ์ิในการชิงโชครางวลัมลูค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท 
 

2. ฟรี ตรวจเช็กระยะมาตรฐาน 28 รายการ* 

3. สว่นลดสงูสดุ 44% จากราคาปกติ เมื่อซือ้แพ็กเกจเซฟเซฟ 

1) แพ็กเกจเช็กระยะเซฟเซฟ แบบแพลทตินมั ครอบคลมุการเช็กระยะ 10 ครัง้ ตัง้แต่ระยะ 10,000 
– 100,000 กม. หรือ 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สว่นลดปกติ 15% พิเศษลดเพิ่มอีก 5% ส าหรับ
รถใหม่ทกุรุ่น 

2) แพ็กเกจเช็กระยะเซฟเซฟ แบบโกลด์ ครอบคลมุการเช็กระยะ 6 ครัง้ ตัง้แต่ระยะ 10,000 – 
60,000 กม. หรือ 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สว่นลดปกติ 15% พิเศษลดเพิ่มอีก 5% ส าหรับรถ
ใหม่ทกุรุ่น  

3) แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ืองเซฟเซฟ แบบแบล็ก ครอบคลมุการเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ือง 4 

ครัง้ ทกุ ๆ 10,000 กม. หรือ2 ปี แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน  

สว่นลดปกติ 20% พิเศษลดเพิ่มอีก 30% ส าหรับรุ่น A33 และ A32 Cefiro, Y10 AD Wagon, J31 

Teana, N16 และ B14 Sunny, D22 Frontier, E24 และ E25 Urvan, ลดเพิ่มอีก 10% ส าหรับรุ่น 

D40 Navara, C11 Tida, SC11 Latio และลดเพิ่มอีก 5% ส าหรับรุ่นอ่ืนๆ 

4) แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ืองเซฟเซฟ แบบเรด ครอบคลมุการเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ือง 2 ครัง้ 

ทกุ ๆ 10,000 กม. หรือ1 ปี  แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน  
ส่วนลดปกติ 10% พิเศษลดเพิ่มอีก 30% ส าหรับรุ่น A33 และ A32 Cefiro, Y10 AD Wagon, 
J31 Teana, N16 และ  B14 Sunny, D22 Frontier, E24 และ  E25 Urvan, ลด เพิ่ ม อีก  10% 
ส าหรับรุ่น D40 Navara, C11 Tida, SC11 Latio และลดเพิ่มอีก 5% ส าหรับรุ่นอ่ืนๆ  
 
ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดของแพ็กเกจเซฟเซฟ เพิ่มเติมได้ที 
https://www.nissan.co.th/owners/service-package.html 
 

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


 
 

 
 

4. สว่นลดสงูสดุ 50% ส าหรับเคมีภณัฑ์  และไส้กรองอากาศที่ร่วมรายการ  

- สว่นลด 50% ส าหรับรุ่น A33 และ A32 Cefiro, Y10 AD Wagon, J31 Teana, N16 และ B14 

Sunny, D22 Frontier, E24 และ E25 Urvan 

- สว่นลด 30% ส าหรับรุ่น D40 Navara, C11 Tida, SC11 Latio  

- สว่นลด 20% ส าหรับรุ่น J32 Teana, T31 และ T30 X-Trail  

- สว่นลด 10% ส าหรับรุ่นอ่ืน ๆ (เฉพาะรายการเคมีภณัฑ์ ไม่รวมไส้กรองอากาศ)  

5. สว่นลด 300 บาท ส าหรับแบตเตอร่ี 

6. สว่นลด 200 บาท ส าหรับบริการล้างแอร์รถยนต์ 

7. บริการผ่อนช าระ ดอกเบีย้ 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดค่าใช้จ่าย (รวม vat) 5,000 บาทขึน้ไป หรือ

ผ่อนช าระดอกเบีย้ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดค่าใช้จ่าย (รวม vat) 3,000 บาทขึน้ไป ส าหรับการซือ้

แพ็กเกจเซฟเซฟ การเช็กระยะ และซ่อมทัว่ไป** 

 

ส าหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเข้ารับบริการพร้อมรับข้อเสนอพิเศษเหล่านีไ้ด้ที่ศูนย์บริการนิสสัน     

ใกล้บ้าน หรือติดต่อ นิสสนั คอลเซ็นเตอร์ โทร 0-2401-9600 

หมายเหต ุ

*รายการตรวจเช็กมาตรฐาน 28 รายการของนิสสนั 
1. การท างานของระบบปรับอากาศ 

2. กรองแอร์ภายในห้องโดยสาร 

3. ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ี 

4. การร่ัวซมึของหม้อน า้และระบบระบายความร้อน 

5. การตรวจสอบและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ 

6. สภาพของยาง  



 
 

 
 

7. ผ้าเบรกและสว่นประกอบเบรกอ่ืน ๆ  

8. สายน า้มนัเบรก 

9. เพลา ลกูปืนล้อและการร่ัวซึมของระบบช่วงลา่ง 

10. แรงดนัลมยาง 

11. น า้มนัเคร่ือง 

12. สภาพและความตงึสายพานหน้าเคร่ือง 

13. การร่ัวซมึของสายน า้มนัเฟืองท้าย 

14. สภาพเพลาขบั ลกูหมากและบทู 

15. การร่ัวซมึของสายน า้มนั 

16. การท างานของหลอดไฟ 

17. ระบบน า้ฉีดกระจก (ระดบัและทิศทาง) และใบปัดน า้ฝน 

18. การเชื่อมต่อสายน า้มนัและชุดสายไฟ / ขัว้ต่อไฟฟ้า 

19. ระดบัน า้มนัเกียร์และการร่ัวซมึ  

20. ระดบัน า้มนัเบรกและครัชท์ 

21. กระจกไฟฟ้า กระจกซนัรูฟ และไฟในเก๋ง  

22. เบรกเท้า เบรกมือ ครัชท์ 

23. ไฟหน้าปัดเรือนไมล์ 

24. ระดบัน า้มนัเคร่ือง 

25. ระดบัน า้ยาหม้อน า้ 

26. ยาง (ความลกึดอกยาง / รอยแตก ร้าว) 

27. แบตเตอร่ี 

28. ผ้าเบรก 

**สงวนสิทธ์ิเฉพาะการรับบริการท่ีศนูย์บริการนิสสนัเท่านัน้ ไม่รวมการเคลมรถยนต์ การซือ้สินค้า/อะไหล่ที่
ศูนย์บริการ ซ่อมสีและตัวถัง ธนาคารที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของแต่ละศูนย์บริการจะแตกต่างกัน ติดต่อ
สามารถสอบถามได้จากศนูย์บริการที่ท่านเข้ารับบริการ 
 



 
 

 
 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดส าหรับการชิงโชคแคมเปญ NISSAN ALWAYS CARES 

นิสสันมอบสุขส่งท้ายปี ด้วยโปรดีสุดคุ้ม 

 

• ลกูค้าที่น ารถมาเข้ารับบริการที่ศนูย์บริการนิสสนั ช่วงระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กมุภาพนัธ์ 

2565 จะได้รับสิทธ์ิในการร่วมลุ้นรางวลัชิงโชคแคมเปญ Nissan Always Cares นิสสนัมอบสขุสง่ท้าย

ปี ด้วยโปรดีสดุคุ้ม โดยยอดค่าใช้จ่ายทกุ ๆ 1,500 บาท จะได้รับ 1 สิทธ์ิ ผู้มีสิทธ์ิและจ านวนสิทธ์ิใน

การร่วมลุ้นรางวลัทัง้หมด จะถกูค านวณจากยอดค่าใช้จ่ายและข้อมลูของลกูค้าที่ลงทะเบียนเข้ารับ

บริการที่ศนูย์บริการนิสสนัที่มีอยู่ในระบบ ในช่วงระยะเวลาการจดัแคมเปญ 

• หลงัจากสิน้สดุแคมเปญ บริษัทฯ จะน าข้อมลูสิทธ์ิในการร่วมลุ้นรางวลัทัง้หมด มาท าการสุม่หารายชื่อ

ผู้ โชคดีต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ในวนัที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ 

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย)จ ากดั เลขที่ 74/1 หมู่ 2 ถนน บางนา-ตราด (กม. 22) ต าบล

ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ และประกาศรายชื่อผู้ โชคดีทางเว็บไซต์นิสสนั 

(www.nissan.co.th) ในวนัที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.  

• ของรางวลัได้แก่ สร้อยคอทองค าหนกั 1 บาท มลูค่ารางวลัละ 29,300 บาท (ราคา ณ วนัที่ 23 

ตลุาคม 2564) จ านวน 10 รางวลั รวมมลูค่า 293,000 บาท, สร้อยคอทองค าหนกั 50 สตางค์ มลูค่า

รางวลัละ 14,900 บาท (ราคา ณ วนัที่ 23 ตลุาคม 2564) จ านวน 15 รางวลั รวมมลูค่า 223,500 บาท

, แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ืองแบบแบล็ก  มลูค่ารางวลัละ 3,424 บาท จ านวน 50 รางวลั รวม

มลูค่า 171,200 บาท, แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ืองแบบเรด  มลูค่ารางวลัละ 1,926 บาท จ านวน 

http://www.nissan.co.th/owners/service-promotion/year-end-campaign.html


 
 

 
 

100 รางวลั รวมมลูค่า 192,600 บาท, กระเป๋าเดินทางนิสโม่ สีเทา ขนาด 20 นิว้ มลูค่ารางวลัละ 

2,500 บาท จ านวน 50 รางวลั รวมมลูค่า 125,000 บาท, ล าโพงบลทูธู MULTI-FUCTION ALL NEW 

ALMERA มลูค่ารางวลัละ 2,190 บาท จ านวน 100 รางวลั รวมมลูค่า 219,000 บาท, ร่มพดัลมนิสโม่ 

ขนาด 30 นิว้ มลูค่ารางวลัละ 1,200 บาท จ านวน 200 รางวลั รวมมลูค่า 240,000 บาท, หมวก 

NAVARA PRO-4X CAP มลูค่ารางวลัละ 350 บาท จ านวน 275 รางวลั รวมมลูค่า 96,250 บาท รวม

ของรางวลัทัง้สิน้ 800 รางวลั มลูค่ารวมทัง้สิน้ 1,560,550 บาท 

 

• ผู้มีสิทธ์ิรับรางวลัต้องปฏิบติัตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวลัตามท่ีบริษัทฯ 

ก าหนด 

• ในกรณีผู้ โชคดีได้รับรางวลัมากกว่า 1 รางวลั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการมอบรางวลัสงูสดุเพียง

รางวลัเดียวเท่านัน้  

• ผู้ โชคดีที่ได้รับรางวลัสร้อยคอทองค าหนกั 1 บาท, สร้อยคอทองค าหนกั 50 สตางค์ ต้องช าระภาษีในอ

ตรา 5% ของมลูค่าของรางวลัที่ได้รับ ก่อนรับของรางวลั ทัง้นี ้เป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร 

• ส าหรับรางวลัแพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ืองเซฟเซฟแบบแบล็ก แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ือง

เซฟเซฟแบบเรด, กระเป๋าเดินทางนิสโม่, ล าโพงบลทูธู MULTI-FUCTION ALL NEW ALMERA, ร่ม

พดัลมนิสโม่ บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบภาษีในอตัรา 5% ของมลูค่าของรางวลัที่ได้รับ 

• ผู้ โชคดีที่ได้รับรางวลัต้องสง่เอกสารส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และหลกัฐาน
การช าระภาษีในอตัรา 5% ของมลูค่าของรางวลัที่ได้รับ 

• ผู้ โชคดีที่ได้รับรางวลัต้องติดต่อขอรับรางวลัภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 หากผู้ โชคดีไม่ติดต่อขอรับ

รางวลัภายในเวลาท่ีก าหนดบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธ์ิในการรับรางวลั  



 
 

 
 

• รางวลัไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวลัอื่นได้ และไม่สามารถจ าหน่ายหรือโอนให้กบับคุคลอื่น

ได้ 

• พนกังานและบุคคลในครอบครัวของพนกังานของบริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท
ในเครือผู้จ าหน่ายรถยนต์นิสสนั บริษัทตวัแทนโฆษณาที่เก่ียวข้อง และคณะกรรมการด าเนินงาน ไม่มี
สิทธ์ิเข้าร่วมการชิงโชคในแคมเปญนีท้กุกรณี  

• ค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สดุ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวลัได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก าหนด 

 
### 

 
ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และความมุ่งมั่นในการน าเสนอยานยนต์เพื่อความ
ยั่งยืน สามารถติดตามได้ที่ nissan-global.com, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn และรับชม
วีดีโอลา่สดุที่ YouTube 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม: 

กมลชนก เจริญจินดารัตน์       
ฝ่ายสื่อสารองค์กร      
บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
โทร. 02-339-3400 ต่อ 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

