
สิทธิประโยชน
และเรื�องนารู

สําหรับลูกคา

OR IG I N A L I T Y  R E D E F I N E D
ค ว า ม สํ า เ ร� จ ใ ห ม !  ที่ คุ ณ กํ า ห น ด



ขอบคุณท่ีทานเลือกรถอีซูซุ
เราดีใจท่ีทานมาเปนสวนหน่ึงของครอบครัวอีซูซุ

เราเขาใจวารถคันน้ีมีคาและสําคัญตอคุณ
ขอใหเราไดดูแลรถของคุณ

ดวยศูนยบริการมาตรฐานอีซูซุ
และทีมชางผูเช่ียวชาญ

"

"



6 เหตุผลดีๆ ท่ีคุณควรใหเราชวยดูแลรถของคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ

มั่นใจไดกับทีมชางอีซูซุผูเชี่ยวชาญ

พรอมดวยการรับประกันงานซอม

6 เดือน หรือ 10,000 กม.

มั่นใจ

รวดเร็ว

เช็กระยะรวดเร็ว

ไมตองรอนาน

สวนลด

สวนลดคาบริการเช็กระยะ

มูลคารวม 8,000 บาท

อะไหลแท

เลือกใชอะไหลแทคุณภาพสูง

พรอมดวยการรับประกันอะไหล 6 เดือน

หรือ 10,000 กม.

สบายใจ

สบายใจไดกับการรับประกันตัวรถ

เพียงนำรถเขาตรวจเช็กตามระยะที่กำหนด

นักะรปบัร

ป

เลือกดูแลรถคุณดวยน้ำมันหลอล�นและอะไหลแท

ในราคาที่ไมแตกตางจากทองตลาด

ไมแพง



*เฉพาะรุนที่มีหนาจอ SMART MID

ใหม! ระบบแจงเตือนใหม! ระบบแจงเตือน
เมื	อถึงกําหนดเช็กระยะ

โปรดนํารถเขาเช็กระยะท่ีศูนยบริการ
เมื	อเห็นขอความท่ีหนาจอ*

เมื	อถึงกําหนดเช็กระยะ



หมดอายุ

วัน เดือน ป

วันท่ีคูปอง

ก็ชเจวรตดลนวส
ตามระยะ 800 บาท

นอืดเ6/.มก000,01 ํสทาบ008ดลนวส
า

ก็ชเจวรตบัรห

ขข 3333
รท่ีกําหนด

ากยารมาต

หมดอายุ

วัน เดือน ป

วันท่ีคูปอง

ก็ชเจวรตดลนวส
ตามระยะ 800 บาท

นอืดเ12/.มก000,02 ํสทาบ008ดลนวส
า

ก็ชเจวรตบัรห

ขข 3333
รท่ีกําหนด

ากยารมาต

หมดอายุ

วัน เดือน ป

วันท่ีคูปอง

ก็ชเจวรตดลนวส
ตามระยะ 800 บาท

นอืดเ18/.มก000,03 ํสทาบ008ดลนวส
า

ก็ชเจวรตบัรห

ขข 3333
รท่ีกําหนด

ากยารมาต

ใหคุณประหยัดกวา
ดวยคูปองสวนลดเช็กระยะ

8,000บาทรวม

กับคูปองบน
สะดวกกวา

บาท ใบ*มูลคาสูงสุด

ดวยคูปองสวนลดเช็กระยะ

8,000
บาทบาทบาท800

ดวยคูปองสวนลดเช็กระยะ

ใบ*10800 10

**

ศึกษาเง่ือนไขสวนลดการตรวจเช็กตามระยะไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุ



*ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

น้ำมันเครื�องสังเคราะห
SAE 5W-30 ACEA A3/B4-16

ตอบสนองเต็มประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับรถที่ตองการสมรรถนะสูง

6 ลิตร 1,516 บาท*

น้ำมันเครื�องกึ่งสังเคราะห
SAE 10W-30 API CI-4

คุมคาทุกการใชงาน
เหมาะสำหรับรถใชขับขี่ปกติทั่วไป

6 ลิตร 938 บาท*

น้ํามันเครื�องสําหรับเครื�องยนตอีซูซุโดยเฉพาะ!



อะไหลแทตรีเพชร
ม่ันใจกวา ในราคาประหยัด

สําหรับรถอีซูซุโดยเฉพาะ

ไส้กรองน้ํามันเคร่ือง
ราคา 198.-
(898270524T)

ผ้าดิสก์เบรกหน้า
ราคา 1,819.-

(897512837T)

ยางใบปัดน้ําฝน
ราคา 113.-
(897556205T)

และรายการอะไหลท่ีนาสนใจอีกมากมาย

ซีลล้อหลังตัวใน
ราคา 51.-

(897323297T)

หลอดไฟ
ราคา 19.-

(897310952T)

ไส้กรองน้ํามันเช้ือเพลิง
ราคา 434.-
(898159693T)

ไส้กรองน้ํามันเคร่ืองไส้กรองน้ํามันเคร่ือง

ผ้าดิสก์เบรกหน้าผ้าดิสก์เบรกหน้า หลอดไฟหลอดไฟ

- ราคาเร่ิมตน รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
- ราคาไมรวมคาแรงเปล่ียนอะไหล
- เงื�อนไขเปนไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนด / สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีศูนยบริการมาตรฐานอีซูซุท่ัวประเทศ

(แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน)

สแกนเพื�อตรวจสอบ
ราคาอะไหล



เช็กระยะรวดเร็วเช็กระยะรวดเร็ว



พรอมดวย
 ชางผูเชี่ยวชาญ
 หองพักรับรองสะดวกสบาย
 คุณภาพไดมาตรฐาน
 รับประกันงานซอม 6 เดือน
 หรือ 10,000 กม.*

* แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน



รายการบํารุงรักษารถตามระยะ

ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ

รายการ

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

6 12 18 24 30

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
แลวแตอยางใดอยางหน่ึงจะถึงกอน

• ยาถนยีลปเ
ก็ชเจวรต

ตรวจเช็กสภาพท่ัวไป

น้ํามันเครื�องและเคมีภัณฑ           

น้ํามันเครื�องก่ึงสังเคราะห 10W-30 • • • • •
น้ํามันเบรก/คลัตช    •
น้ํามันเกียร (รุนเกียรอัตโนมัติ)  ตรวจเช็กทุกๆ 120,000 กม. หรือ 72 เดือน     

น้ํามันเฟองทายลูกหลัง  •     

น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร ตรวจเช็กทุกๆ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน

  เปล่ียนถายทุกๆ 180,000 กม. หรือ 108 เดือน    

น้ําหลอเย็นเครื�องยนต  เปล่ียนคร้ังแรกท่ี 160,000 กม. หรือ 96 เดือน

 หลังจากน้ันเปล่ียนถายทุกๆ 80,000 กม. หรือ 48 เดือน   

อะไหล         

ไสกรองน้ํามันเครื�อง  •  •  

ไสกรองอากาศ    •   

ไสกรองระบบปรับอากาศ   •  

คาใชจาย 1,575 1,904 2,869 3,234 1,575

คูปองสวนลด* (800) (800) (800) (800) (800) 

คาใชจายท้ังหมดหลังหักสวนลด 775 1,104 2,069 2,434 775 

คาใชจายรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 830 1,182 2,214 2,605 830

ศึกษาเง่ือนไขรายการบํารุงรักษาตามระยะ
ไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุ

สแกนเพื�อศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม



รายการบํารุงรักษารถตามระยะ

ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ

รายการ

60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

36 42 48 54 60

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
แลวแตอยางใดอยางหน่ึงจะถึงกอน

• ยาถนยีลปเ
ก็ชเจวรต

ตรวจเช็กสภาพท่ัวไป

น้ํามันเครื�องและเคมีภัณฑ           

น้ํามันเครื�องก่ึงสังเคราะห 10W-30 • • • • •
น้ํามันเบรก/คลัตช   •
น้ํามันเกียร (รุนเกียรอัตโนมัติ)  ตรวจเช็กทุกๆ 120,000 กม. หรือ 72 เดือน     

น้ํามันเฟองทายลูกหลัง   •     

น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร ตรวจเช็กทุกๆ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน

  เปล่ียนถายทุกๆ 180,000 กม. หรือ 108 เดือน    

น้ําหลอเย็นเครื�องยนต  เปล่ียนคร้ังแรกท่ี 160,000 กม. หรือ 96 เดือน

  หลังจากน้ันเปล่ียนถายทุกๆ 80,000 กม. หรือ 48 เดือน   

อะไหล         

ไสกรองน้ํามันเครื�อง •  •  •  

ไสกรองอากาศ   •   

ไสกรองระบบปรับอากาศ •   •  

คาใชจาย 2,329 1,567 2,901 2,495 1,796

คูปองสวนลด* (800) (800) (800) (800) (800) 

คาใชจายท้ังหมดหลังหักสวนลด 1,529 767 2,101 1,695 996 

คาใชจายรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 1,637 821 2,249 1,814 1,066

ศึกษาเง่ือนไขรายการบํารุงรักษาตามระยะ
ไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุ

สแกนเพื�อศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม



พิเศษ! สมัคร
@isuzuthaiพรอมคลิกเชื่อมตอ

เช็กขอมูลรถคูใจงายๆ
ดวยเมนูลัดบน LINE Isuzu Thailand

ชีวิตดีๆ กับ



รถของฉัน

การบำรุง
รักษาตามระยะ

สอบถามขอมูล
และนัดหมาย

ม่ันใจเร่ืองการบำรุงรักษา
ตรวจสอบราคาไดชัดเจน

จองคิวนัดหมาย
หรือคุยตรงกับศูนยบริการ
บน LINE Isuzu Thailand

รวมทุกขอมูลสิทธิประโยชนของรถคุณ
บน LINE Isuzu Thailand

ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ

การบำรุงการบำรุง

การรับประกัน

วัน เดือน ปี /
50,000 กม.

ทะเบียน:
รุ่นรถ: ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์
เอ็กเซลเลนซ่ี: แพลททิน่ัม
การรับประกัน: 3 ปี / 100,000 กม.

MUX1900

เช็กระยะคร้ังถัดไป:



ศึกษาเง่ือนไขอีซูซุเอ็กเซลเลนซ่ีคลับไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุ

อีซูซุเอ็กเซลเลนซ่ีคลับ

สิทธิประโยชน(1) ท่ีมอบใหกับรถปกอัพ และรถยนตน่ังอเนกประสงคอีซูซุ
เมื�อนํารถเขาเช็กระยะท่ีศูนยบริการมาตรฐานอีซูซุอยางถูกตอง และ
ตอเนื�องตามเงื�อนไขการเช็กระยะทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม.
แลวแตอยางใดอยางหน่ึงจะถึงกอน

(2)

(3),(4)



อีซูซุเอ็กเซลเลนซ่ีคลับ

สิทธิพิเศษ ครบทุกชวงการดูแล
สวนลดแบตเตอร่ี ยางรถยนต และกลุมอะไหลครอบคลุมตลอดอายุการใชงาน

ศึกษาเง่ือนไขอีซูซุเอ็กเซลเลนซ่ีคลับไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุ

(7)

(6)

(5)

(800 บาท)

(สูงสุด 2,400 บาท)

รับสวนลด



อีซูซุเอ็กเซลเลนซ่ีคลับ

(8) (8)

กรณีที่ลูกคามีแพ็กเกจอีซูซุสมารทโพรเทคชั่นอยูแลว สามารถซื้อแพ็กเกจ 7 ป 
160,000 กม. ไดโดยชำระราคาเพิ่มตามเงื�อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ศึกษาเง่ือนไขอีซูซุเอ็กเซลเลนซ่ีคลับไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุ



อีซูซุเอ็กเซลเลนซ่ีคลับ

สวนลดพิเศษในการซ้ือรถอีซูซุ

สิทธิการโอนสถานะ
อีซููซุเอ็กเซลเลนซ่ีคลับไปยังอีซูซุคันใหม

สามารถโอนสถานะปจจุบันไปยังรถคันใหมได กรณีซ้ือทดแทนเทาน้ัน
และขอสงวนสิทธ์ิสําหรับลูกคาบุคคลธรรมดาเทาน้ัน

สวนลดเพ่ิม

8,000บาท

สมาชิกต้ังแตระดับ ข้ึนไป

ศึกษาเง่ือนไขอีซูซุเอ็กเซลเลนซ่ีคลับ
ไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุ

(3), (4)

(4)

สแกนเพื�อศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม



ม่ันใจ! ขยายการรับประกัน 5 ป

อีซูซุสมารทโพรเทคชั่น
ทางเลือกท่ีคุ�มค�า ให�มากกว�าการคุ�มครอง

โปรแกรมขยายการรับประกัน

ปกติ 3 ป� หร�อ
100,000 กม.

รับประกัน เพ��มเป�น 5 ป�
หร�อ 160,000 กม.

กลุ�มอะไหล�สําคัญ
ท่ีคุ�มครอง

(1)

รถออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กช ใหการดูแลตอจาก
การรับประกันรถใหม เพ่ิมอีก 2 ป หรือ 60,000 กม.

เพ่ิมความม่ันใจในการใชรถใหกับคุณ

(1)

(1)

(2)

ศึกษาเง่ือนไขอีซูซุสมารทโพรเทคช่ันไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุ



ม่ันใจ! ขยายการรับประกัน 5 ป

ศึกษาเง่ือนไขอีซูซุสมารทโพรเทคช่ันไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุ

ตัวอยางการลดภาระคาใชจาย ของลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคช่ัน

25,500 บาท 18,900 บาท 14,200 บาท14,000 บาท13,200 บาท

เคลมฟรี ท้ังคาแรง และคาอะไหล
ตามรายการท่ีกําหนดตลอดระยะเวลาท่ีรับประกัน

ลูกคาท่ัวไป

โปรดนํารถเขาเช็กระยะทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม.
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหน่ึงจะถึงก่อน)

เพ่ือรักษาสิทธิในการรับประกัน

สมัครไดแลววนัน้ีผาน

ในหน้า “สิทธิประโยชน์”
ท่ีเมนู “Isuzu Smart Protection”

ศึกษาเง่ือนไขอีซูซุสมารทโพรเทคช่ันไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุศึกษาเง่ือนไขอีซูซุสมารทโพรเทคช่ันไดท่ีหนาเง่ือนไข และหมายเหตุ

สมัครไดแลววนัน้ีผานสมัครไดแลววนัน้ีผาน

ในหน้า “สิทธิประโยชน์”
ท่ีเมนู “Isuzu Smart Protection”

สแกนเพื�อศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

(3) (3)

(4)

(3)(3) (3)



อีซูซุมิว-เอ็กซ ดิ เอ็กซคลูซีฟอีซูซุมิว-เอ็กซ ดิ เอ็กซคลูซีฟ

Exclusive Drive...Exclusive Life
ขับแบบเอ็กซคลูซีฟ ใชชีวิตแบบเอ็กซคลูซีฟ

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับคนพิเศษแบบคุณเทานั้น เพียงเปนเจาของ
รถอีซูซุมิว-เอ็กซ ก็พรอมรับสิทธิพิเศษหลากหลายที่ตอบทุก
ไลฟสไตลเหนือระดับของคุณไดแบบครบครัน ท้ังอาหาร ทองเท่ียว
ความบันเทิง สิทธิพิเศษสำหรับรถอีซูซุมิว-เอ็กซของคุณ และสิทธิ
ในการเขารวมกิจกรรมแบบเอ็กซคลูซีฟกับอีซูซุอีกมากมาย
สมัคร และรับสิทธ์ิงายๆ ผานเว็บแอปพลิเคชัน

ISUZU MU-X THE EXCLUSIVE เอกสิทธิ์สุดเอ็กซ�คลูซีฟที่

อีซูซุมอบให� เฉพาะเจ�าของรถอีซูซุมิว-เอ็กซ� เพ�ยงมีเว็บแอปพลิเคชัน

my-ISUZU ก็สามารถใช�ชีวิตแบบเอ็กซ�คลูซีฟได�อย�างเหนือระดับ



อีซูซุมิว-เอ็กซ ดิ เอ็กซคลูซีฟ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีศูนยบริการมาตรฐานอีซูซุท่ัวประเทศ

อาหารเครื่องดื่ม

สิทธิพ�เศษ และดีลจากร�านอาหารชั�นนำเอกสิทธิ์พ�เศษให�คุณมากกว�า
ในทุกการเดินทาง และท�องเที่ยว

เอ็กซ�คลูซีฟด�วยประสบการณ�
และไลฟ�สไตล�เหนือระดับ

ข�อเสนอพ�เศษ และโปรโมชันดีๆ
สำหรับรถอีซูซุมิว-เอ็กซ�ของคุณ

ท�องเที่ยว

ไลฟ�สไตล� my MU-X

1. เอกสิทธิ์พ�เศษ

2. สิทธิพ�เศษในการเข�าร�วมกิจกรรมสุดเอ็กซ�คลูซีฟ
3. ข�าวสาร และสาระดีๆ จากบล็อกเกอร�
 และนักเขียนชื่อดังส�งถึงมือคุณ

01
STEP

เข�าแอปพลิเคชัน 03
STEP

เข�าไปท่ีเมนู “สทิธปิระโยชน�”
เพ�อ่กดไอคอน

“ISUZU MU-X THE EXCLUSIVE”

ลงทะเบียน my-ISUZU
ท่ีโชว�รมูอีซซูทัุ�วประเทศ

เลอืกรบัเอกสิทธิพ์�เศษ
มากมาย

วิธีการรับเอกสิทธิ์พ�เศษสำหรับท�านสมาชิก

เอกสิทธ์ิสุดเอ็กซ�คลูซีฟมากมายสำหรับเจ�าของรถอีซูซุมิว-เอ็กซ�

เว็บไซต�
ISUZU MU-X THE EXCLUSIVE

02
STEP



สะดวกกวา

ศูนยบริการมาตรฐานอีซูซุ

สะดวก อุนใจ ใชบริการท่ีไหนก็ม่ันใจไดทุกท่ี
กับศูนยบริการมาตรฐานท่ัวประเทศ

ศูนยบริการมาตรฐานอีซูซุ

300กวา แหง



เงื	อนไขและหมายเหตุ

*  - สามารถใช้คูปองส่วนลดได้ครั้งละ 1 ใบ สำหรับการเช็กระยะ 10 ครั้งแรก ทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม. 
   (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) 
  - รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 800 บาท เมื่อเปลี่ยนถ่ายครบตามรายการที่คู่มือการใช้รถกำหนด
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า my-ISUZU

สวนลดการตรวจเช็กตามระยะ

รายการบํารุงรักษารถตามระยะ

หมายเหตุ
 - ตารางราคาข้างต้นเป็นของรถรุ่นออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1,900 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ
 - ค่าแรง และค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยครั้งที่ 1-5 ใช้อะไหล่แท้อีซูซุ
  และครั้งที่ 6-10 ใช้อะไหล่ แท้ตรีเพชร
 - ราคามีความแตกต่างกันตามรุ่นรถ
 - การคำนวณนี้เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็กตามระยะทางเท่านั้น
  ทั้งนี้ยังไม่ร่วมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานจริง
 - ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนเมื่อไฟเตือนติด
 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าแรง น้ำมันเครื่อง เคมีภัณฑ์ และราคาอะไหล่โดยไม่ต้อง
  แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - รายการบำรุงรักษาอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น สามารถตรวจสอบได้จากคู่มือการใช้รถ
 - โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ

*สำหรับรถรุ่นออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์ ลูกค้าจะได้รับคูปอง ส่วนลดครั้งละ 800 บาท ต่อการเข้ารับบริการ จำนวน 10 
ครั้งแรก รวมมูลค่า ทั้งหมด 8,000 บาท เพื่อใช้ในการเข้ารับการตรวจเช็กและบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดเท่านั้น
โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน จนถึง 100,000 กม. หรือ 60 เดือน แล้วแต่อย่างใด
อย่างหนึ่งจะถึงก่อน โดยหากท่าน ไม่ใช้คูปองตามระยะที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
ทั้งนี้คูปองในแต่ละครั้งไม่สามารถนำมาใช้รวมกันได้



เงื	อนไขและหมายเหตุ

(1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และรายการสินค้าที่ร่วมรายการโดยไม่ต้อง
  แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนลดข้างต้น คือส่วนลดสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละระดับสมาชิก
(2) การเช็กระยะ หมายถึงการนำรถเข้าเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ (ศูนย์บริการ) อย่างถูกต้องและต่อ
  เนื่องทุก 6 เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน โดยต้องได้รับการเช็กระยะตาม
  รายการการบำรุงรักษาในคู่มือการใช้รถอย่างถูกต้อง
(3) สถานะสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับสามารถโอนไปยังรถอีซูซุคันใหม่ได้ โดยชื่อเจ้าของรถต้องตรงกับ
  ชื่อเจ้าของรถคันปัจจุบันที่ขายไปและไม่สามาถโอนสิทธิ์ได้กรณีซื้อรถคันใหม่เพิ่มเติม
  (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
(4) การใช้ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถใหม่ และการโอนสถานะจะถูกพิจารณาจากสถานะที่แสดงบนเว็บแอปพลิเคชัน
  my-ISUZU ณ วันที่ลูกค้าจองรถหรือโอนสถานะ
(5) โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์, เกียร์, เฟืองท้าย 
(6) ส่วนลดสำหรับยางรถยนต์ย่ีห้อบริดจสโตนเท่าน้ัน และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายรายการอ่ืนได้
(7) ส่วนลดสำหรับแบตเตอรี่ยี่ห้อตรีเพชร เพาเวอร์แมคซ์ หรือแบตเตอรี่ยี่ห้อพานาโซนิคเท่านั้น และไม่สามารถ
  ใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นได้
(8) แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน 

หมายเหตุ
  - ส่วนลดใช้ได้กับอะไหล่ที่ร่วมรายการ และใช้ได้เฉพาะการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฯ เท่านั้น
  - รับประกันอะไหล่และงานซ่อม 6 เดือน หรือ 10,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
  - สำหรับยางรถยนต์ รับประกันนาน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
  - สำหรับแบตเตอรี่ รับประกันนาน 12 เดือน หรือ 20,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อีซูซุเอ็กเซลเลนซ่ีคลับ



เงื	อนไขและหมายเหตุ

(1) แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
(2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความคุ้มครองอะไหล่บางรายการภายใต้โปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
(3) เป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจากราคาอะไหล่และค่าแรง ซึ่งราคาอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ
  และลักษณะการเสียหายที่เป็นไปตามเงื่อนไข
(4) คุ้มครองเฉพาะอะไหล่ที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขที่กำหนดในโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

หมายเหตุ
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อีซูซุสมารทโพรเทคช่ัน
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ขอยกเวนการรับประกัน

จากคูมือการใชรถยนตอีซูซุ
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