
ใหม่่! อีีซููซูุดีีแม่คซู ์
พลานุุภาพ...ไร้้ขีีดจำำากััด

สำำ�หรัับลููกค้้�สำำ�หรัับลููกค้้�

สำิทธิิปรัะโยชน์์สำิทธิิปรัะโยชน์์
แลูะเรั่ �องน์่�รัู ้แลูะเรั่ �องน์่�รัู ้



"ขอบคุุณท่ี่�ท่ี่านเลืือกรถอ่ซููซุู 

เราด่ีใจท่ี่�ท่ี่านมาเป็็นส่่วนหน่�งของคุรอบคุรัวอ่ซููซุู 

เราเข้าใจว่ารถคัุนน่�ม่คุ่าแลืะส่ำาคัุญต่่อคุุณ 

ขอให้เราได้ีดูีแลืรถของคุุณ

ด้ีวยศููนย์บริการมาต่รฐานอ่ซููซุู 

แลืะท่ี่มช่่างผูู้้เช่่�ยวช่าญ"



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ

ส่วนลด
ส่วนลดค่าบริการเช็กระยะ

มูลค่ารวม 4,000 บาท

อะไหล่แท้
เลือกใช้อะไหล่แท้คุณภาพสูง

พร้อมด้วยการรับประกันอะไหล่ 
6 เดือน หรือ 10,000 กม.

ทันใจ
เช็กระยะรวดเร็ว
ไม่ต้้องรอนาน

มั่นใจ
มั่นใจได้กับทีมช่างอีซูซุผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมด้วยการรับประกันงานซ่อม

6 เดือน หรือ 10,000 กม.

ไม่แพง
เลือกดูแลรถคุณด้วยน�้ามัน

หล่อลื่นและอะไหล่แท้ ในราคา
ที่ไม่แต้กต้่างจากท้องต้ลาด

สบายใจ
สบายใจได้กับการรับประกันต้ัวรถ

เพียงน�ารถเข้าต้รวจเช็กต้ามระยะที่ก�าหนดมั่นใจไดกับทีมชางอีซูซุผูเชี่ยวชาญ

พรอมดวยการรับประกันงานซอม

6 เดือน หรือ 10,000 กม.

มั่นใจ

ทันใจ
เช็กระยะไวเสร็จทันใจใน 1 ชม. 

เพียงโทรนัดหมายลวงหนา

สวนลด
สวนลดคาบริการเช็กระยะ

มูลคารวม 4,000 บาท

อะไหลแท
เลือกใชอะไหลแทคุณภาพสูง

พรอมดวยการรับประกันอะไหล 6 เดือน

หรือ 10,000 กม.

สบายใจ
สบายใจไดกับการรับประกันตัวรถ

เพียงนำรถเขาตรวจเช็กตามระยะที่กำหนด

นักะรปบัร

ป

เลือกดูแลรถคุณดวยน้ำมันหลอล�นและอะไหลแท

ในราคาที่ไมแตกตางจากทองตลาด

ไมแพง

มั่นใจไดกับทีมชางอีซูซุผูเชี่ยวชาญ

พรอมดวยการรับประกันงานซอม

6 เดือน หรือ 10,000 กม.

มั่นใจ

ทันใจ
เช็กระยะไวเสร็จทันใจใน 1 ชม. 

เพียงโทรนัดหมายลวงหนา

สวนลด
สวนลดคาบริการเช็กระยะ

มูลคารวม 4,000 บาท

อะไหลแท
เลือกใชอะไหลแทคุณภาพสูง

พรอมดวยการรับประกันอะไหล 6 เดือน

หรือ 10,000 กม.

สบายใจ
สบายใจไดกับการรับประกันตัวรถ

เพียงนำรถเขาตรวจเช็กตามระยะที่กำหนด

นักะรปบัร

ป

เลือกดูแลรถคุณดวยน้ำมันหลอล�นและอะไหลแท

ในราคาที่ไมแตกตางจากทองตลาด

ไมแพง

มั่นใจไดกับทีมชางอีซูซุผูเชี่ยวชาญ

พรอมดวยการรับประกันงานซอม

6 เดือน หรือ 10,000 กม.

มั่นใจ

ทันใจ
เช็กระยะไวเสร็จทันใจใน 1 ชม. 

เพียงโทรนัดหมายลวงหนา

สวนลด
สวนลดคาบริการเช็กระยะ

มูลคารวม 4,000 บาท

อะไหลแท
เลือกใชอะไหลแทคุณภาพสูง

พรอมดวยการรับประกันอะไหล 6 เดือน

หรือ 10,000 กม.

สบายใจ
สบายใจไดกับการรับประกันตัวรถ

เพียงนำรถเขาตรวจเช็กตามระยะที่กำหนด

นักะรปบัร

ป

เลือกดูแลรถคุณดวยน้ำมันหลอล�นและอะไหลแท

ในราคาที่ไมแตกตางจากทองตลาด

ไมแพง

มั่นใจไดกับทีมชางอีซูซุผูเชี่ยวชาญ

พรอมดวยการรับประกันงานซอม

6 เดือน หรือ 10,000 กม.

มั่นใจ

ทันใจ
เช็กระยะไวเสร็จทันใจใน 1 ชม. 

เพียงโทรนัดหมายลวงหนา

สวนลด
สวนลดคาบริการเช็กระยะ

มูลคารวม 4,000 บาท

อะไหลแท
เลือกใชอะไหลแทคุณภาพสูง

พรอมดวยการรับประกันอะไหล 6 เดือน

หรือ 10,000 กม.

สบายใจ
สบายใจไดกับการรับประกันตัวรถ

เพียงนำรถเขาตรวจเช็กตามระยะที่กำหนด

นักะรปบัร

ป

เลือกดูแลรถคุณดวยน้ำมันหลอล�นและอะไหลแท

ในราคาที่ไมแตกตางจากทองตลาด

ไมแพง

มั่นใจไดกับทีมชางอีซูซุผูเชี่ยวชาญ

พรอมดวยการรับประกันงานซอม

6 เดือน หรือ 10,000 กม.

มั่นใจ

ทันใจ
เช็กระยะไวเสร็จทันใจใน 1 ชม. 

เพียงโทรนัดหมายลวงหนา

สวนลด
สวนลดคาบริการเช็กระยะ

มูลคารวม 4,000 บาท

อะไหลแท
เลือกใชอะไหลแทคุณภาพสูง

พรอมดวยการรับประกันอะไหล 6 เดือน

หรือ 10,000 กม.

สบายใจ
สบายใจไดกับการรับประกันตัวรถ

เพียงนำรถเขาตรวจเช็กตามระยะที่กำหนด

นักะรปบัร

ป

เลือกดูแลรถคุณดวยน้ำมันหลอล�นและอะไหลแท

ในราคาที่ไมแตกตางจากทองตลาด

ไมแพง

มั่นใจไดกับทีมชางอีซูซุผูเชี่ยวชาญ

พรอมดวยการรับประกันงานซอม

6 เดือน หรือ 10,000 กม.

มั่นใจ

ทันใจ
เช็กระยะไวเสร็จทันใจใน 1 ชม. 

เพียงโทรนัดหมายลวงหนา

สวนลด
สวนลดคาบริการเช็กระยะ

มูลคารวม 4,000 บาท

อะไหลแท
เลือกใชอะไหลแทคุณภาพสูง

พรอมดวยการรับประกันอะไหล 6 เดือน

หรือ 10,000 กม.

สบายใจ
สบายใจไดกับการรับประกันตัวรถ

เพียงนำรถเขาตรวจเช็กตามระยะที่กำหนด

นักะรปบัร

ป

เลือกดูแลรถคุณดวยน้ำมันหลอล�นและอะไหลแท

ในราคาที่ไมแตกตางจากทองตลาด

ไมแพง

6 เหตุผลดีๆ
6 เหตุผลดีๆ

ที่่�คุุณคุวรให้เราช่่วยดีูแลืรถของคุุณ



ใหม่่!ใหม่่! ระบบแจ้้งเตือน ระบบแจ้้งเตือน
เม่ื�อถึึงกำำ�หนดเช็็กำระยะ

โปรดนำ�รถึเข้้�เช็็กำระยะทีี่�ศููนย์บริกำ�ร
เม่ื�อเห็นข้้อคว�ม่ทีี่�หน้�จ้อ*

 * เฉพาะรุ�นท่ีมีหน้าจอ SMART MID



รวม 4,000 บาที่

ให้คุุณป็ระหยัดีกว่า
ดี้วยคูุป็องส่่วนลืดีเช่็กระยะ

55มูลืคุ่าสู่งสุ่ดี 800800   ใบ* บาที่

ส่ะดีวกกว่า
กับคูุป็องบน

**

ศึึกษาเงื่่�อนไขส่่วบลดการตรวจเช็็กตามระยะได้ท่ี่�หน้าเง่ื่�อนไข และหมายเหตุ



นำ�ามันเคุรื�องสั่งเคุราะห์
SAE 5W-30 ACEA A3/B4-16

ต่อบส่นองเต็่มป็ระสิ่ที่ธิิภาพ
เหมาะส่ำาหรับรถท่ี่�ต้่องการส่มรรถนะสู่ง

6 ลิืต่ร 1,516 บาที่*

นำ�ามันเคุรื�องก่�งสั่งเคุราะห์
SAE 10W-30 API CI-4

คุุ้มคุ่าทุี่กการใช้่งาน
เหมาะส่ำาหรับรถใช้่ขับข่�ป็กติ่ทัี่�วไป็

6 ลิืต่ร 938 บาที่*

น้ำำ��มััน้ำเคร่ื่�องสำำ�หรัื่บเคร่ื่�องยน้ำต์์อีซููซุูโดยเฉพ�ะ!

*ราคารวมภาษีีมูลค�าเพ่ิม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564



*

อะไหล่่แท้้ตรีีเพชรี
ม่ั่�นใจกว่่า ในรีาคาปรีะหย่ัด

ส่ำาหรับรถอ่ซููซุูโดียเฉพาะ

สำแกน้ำเพ่�อต์รื่วจสำอบ
รื่�ค�อะไหล่่

(แล้่วแต่์อย่�งใดอย่�งหน่้ำ�งจะถ่ึงก่อน้ำ)

ไส้กรองน�้ามันเคร่ือง
ราคา 198.-
(898270524T)

ไส้กรองน�้ามันเช้ือเพลิง
ราคา 434.-
(898159693T)

ผ้าดิสก์เบรกหน้า
ราคา 1,819.-

(897512837T)

หลอดไฟ
ราคา 19.-

(897310952T)

ยางใบปัดน�้าฝน
ราคา 113.-
(897556205T)

ซีลล้อหลังตั้วใน
ราคา 51.-

(897323297T)

และรายการอะไหล่ท่่น่าสนใจอ่กมากมาย

- ราคาเร่�มต้้น รวมภาษีีมูลค่าเพ่ิ่�มแล้ว ณ วันทีี่� 1 ตุ้ลาคม พิ่.ศ. 2564
- ราคาไม่รวมค่าแรงเปลี�ยนอะไหล่
- เง่�อนไขเป็นไปต้ามทีี่�บร่ษัีที่ฯ กำำาหนด / สอบถามรายละเอียดเพ่ิ่�มเต่้มได้ทีี่�ศูนย์บร่กำารมาต้รฐานอีซููซุูทัี่�วประเที่ศ



ไม่ต้้องรอนาน 
ท่่ศููนย์บริการมาต้รฐานอ่ซููซุู

เช็็กระยะรวดเร็วเช็็กระยะรวดเร็ว



รถอ่ซููซุูรุ่นใหม่ เช็็กระยะได้รวดเร็ว

พร้อมด้วย
  ช่็างผูู้้เช่่็ยวช็าญ
  ห้องพักรับรองสะดวกสบาย
  คุุณภาพได้มาต้รฐาน
  รับประกันงานซู่อม 6 เดือน
  หรือ 10,000 กม.*

* แล้วแต่้อย่างใดอย่างหน่่งจะถ่งก่อน



รายการ
ระยะที่าง (กม.) / ระยะเวลืา (เดีือน)
แลื้วแต่่อย่างใดีอย่างหน่�งจะถ่งก่อน

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

6 12 18 24 30

ต่รวจเช่็กส่ภาพที่ั�วไป็

นำ�ามันเคุรื�องแลืะเคุม่ภัณฑ์

น�้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 10W-30 • • • • •

น�้ามันเบรก/คลัตช์  •

น�้ามันเกียร์ (รุ�นเกียร์ธรรมดา) •

น�้ามันเฟืองท้ายลูกหลัง •

น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ ตรวจเช็กทุกๆ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน
เปลี่ยนถ�ายทุกๆ 180,000 กม. หรือ 108 เดือน

น�้าหล�อเย็นเครื่องยนต์ เปลี่ยนครั้งแรกที่ 160,000 กม. หรือ 96 เดือน
หลังจากนั้นเปลี่ยนถ�ายทุกๆ 80,000 กม. หรือ 48 เดือน 

อะไหลื่

ไส้กรองน�้ามันเครื่อง • •

ไส้กรองอากาศ •

ไส้กรองระบบปรับอากาศ •

ค�าใช้จ�าย  1,527 1,904 2,869 4,300 1,575

คูปองส�วนลด* (800)  (800) (800) (800) (800)

ค�าใช้จ�ายทั้งหมดหลังหักส�วนลด 775 1,104 2,069 3,500 775

คุ่าใช่้จ่ายรวมภาษ่มูลืคุ่าเพิ�ม 830 1,182 2,214 3,745 830

ร�ยกำ�รบำ�รุงรักำษ�รถึต�ม่ระยะ

ร�ยกำ�รบำ�รุงรักำษ�รถึต�ม่ระยะ

อีอีลนิว อีีซููซูุดีีแม่คซู์

 • เป็ลื่�ยนถ่าย
 ต่รวจเช่็ก

สำแกน้ำเพ่�อต์รื่วจสำอบ
รื่�ค�อะไหล่่

ศึึกษาเงื่่�อนไขรายการบำารุงื่รักษาตามระยะได้ท่ี่�หน้าเง่ื่�อนไข และหมายเหตุ



รายการ
ระยะที่าง (กม.) / ระยะเวลืา (เดีือน)
แลื้วแต่่อย่างใดีอย่างหน่�งจะถ่งก่อน

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

36 42 48 54 60

ต่รวจเช่็กส่ภาพที่ั�วไป็

นำ�ามันเคุรื�องแลืะเคุม่ภัณฑ์

น�้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 10W-30 • • • • •

น�้ามันเบรก/คลัตช์ •

น�้ามันเกียร์ (รุ�นเกียร์ธรรมดา) •

น�้ามันเฟืองท้ายลูกหลัง •

น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ ตรวจเช็กทุกๆ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน
เปลี่ยนถ�ายทุกๆ 180,000 กม. หรือ 108 เดือน

น�้าหล�อเย็นเครื่องยนต์ เปลี่ยนครั้งแรกที่ 160,000 กม. หรือ 96 เดือน
หลังจากนั้นเปลี่ยนถ�ายทุกๆ 80,000 กม. หรือ 48 เดือน 

อะไหลื่

ไส้กรองน�้ามันเครื่อง • • •

ไส้กรองอากาศ •

ไส้กรองระบบปรับอากาศ • •

ค�าใช้จ�าย  2,329 1,567 3,929 2,495 1,796

คูปองส�วนลด* - - - - -

ค�าใช้จ�ายหลังหักส�วนลด 2,329 1,567 3,929 2,495 1,796

คุ่าใช่้จ่ายรวมภาษ่มูลืคุ่าเพิ�ม 2,493 1,677 4,205 2,670 1,922

ร�ยกำ�รบำ�รุงรักำษ�รถึต�ม่ระยะ

ร�ยกำ�รบำ�รุงรักำษ�รถึต�ม่ระยะ

อีอีลนิว อีีซููซูุดีีแม่คซู์

 • เป็ลื่�ยนถ่าย
 ต่รวจเช่็ก

สำแกน้ำเพ่�อต์รื่วจสำอบ
รื่�ค�อะไหล่่

ศึึกษาเงื่่�อนไขรายการบำารุงื่รักษาตามระยะได้ท่ี่�หน้าเง่ื่�อนไข และหมายเหตุ



ชี็วิตดีๆ กัำบชี็วิตดีๆ กัำบ

เช็็กข้้อมูลรถคูุ่ใจง่ายๆ
ด้วยเมนูลัดบน LINE Isuzu Thailand





อีซูซุเอ็กำเซลเลนซี�คลับ
อีซูซุเอ็กำเซลเลนซี�คลับ

(2)

(3), (4)    

(1)

ศึึกษาเงื่่�อนไขอ่ซูซุเอ็กเซลเลนซ่�คลับได้ที่่�หน้าเง่ื่�อนไข และหมายเหตุ



สิทธิพิเศษ ครบทุกชวงการดูแล
สวนลดแบตเตอรี่ ยางรถยนต และกลุมอะไหลครอบคลุมตลอดอายุการใชงาน

แบตเตอรี่
800 บาท

ตั้งแตระดับ

ขึ้นไปรับสวนลด

ยางรถยนต
(สูงสุด 2,400 บาท)

ตั้งแตระดับ

ขึ้นไปรับสวนลด

ตั้งแตระดับ

ขึ้นไปรับสวนลด

ตั้งแตระดับ

ขึ้นไปรับสวนลด

ศึึกษาเงื่่�อนไขอ่ซูซุเอ็กเซลเลนซ่�คลับได้ท่ี่�หน้าเง่ื่�อนไข และหมายเหตุ

อีซูซุเอ็กำเซลเลนซี�คลับ
อีซูซุเอ็กำเซลเลนซี�คลับ

(7)

 (6)

 (5)



อีซูซุเอ็กำเซลเลนซี�คลับ
อีซูซุเอ็กำเซลเลนซี�คลับ

(8) (8)

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

ศึึกษาเงื่่�อนไขอ่ซูซุเอ็กเซลเลนซ่�คลับได้ท่ี่�หน้าเง่ื่�อนไข และหมายเหตุ



สิำทธิิก�รื่โอน้ำสำถึ�น้ำะ 
อีซูููซุูเอ็กเซูล่เล่น้ำซีู�คลั่บไปยังอีซููซุูคัน้ำใหม่ั

ส่ามารถโอนส่ถานะปั็จจุบันไป็ยังรถคัุนใหม่ได้ี กรณ่ซืู�อที่ดีแที่นเท่ี่านั�น 

แลืะขอส่งวนสิ่ที่ธิิ�ส่ำาหรับลูืกคุ้าบุคุคุลืธิรรมดีาเท่ี่านั�น

ส่่วนลืดีพิเศูษในการซืู�อรถอ่ซููซุูส่่วนลืดีพิเศูษในการซืู�อรถอ่ซููซุู

สำมั�ชิิกตั์�งแต่์รื่ะดับ                  ข่ึ้�น้ำไป

ส่ำวน้ำล่ดเพิ�มั

8,0008,000  บาที่บาที่

สำแกน้ำเพ่�อศ่ึกษ�
รื่�ยล่ะเอียดเพิ�มัเติ์มั

ศึึกษาเงื่่�อนไขอ่ซูซุส่มาร์ที่โพรเที่คชั็�นได้ท่ี่�หน้าเง่ื่�อนไข และหมายเหตุ

(3), (4)

(4)

อีซูซุเอ็กำเซลเลนซี�คลับ
อีซูซุเอ็กำเซลเลนซี�คลับ



โป็รแกรมขยายการรับป็ระกัน
รถอีซูซุดีแมคช์ ให้การดูแลต�อจาก

การรับประกันรถใหม� เพ่ิมอีก 2 ปี หรือ 60,000 กม.(1)

เพ่ิมความม่ันใจในการใช้รถให้กับคุณ  

ปกติิ 3 ปี หรืือ

100,000 กม.
(1)

รัืบปรืะกัน เพิิ่�มเป็น 5 ปี 

หรืือ 160,000 กม.
(1)

กลุ่่�มอะไหลุ่�สำำ�คััญ

ท่ี่�ค่ั�มคัรือง 
(2)

สมัครได้ก�อนหมดอายุการรับประกันรถใหม�เท�าน้ัน

ศึึกษาเงื่่�อนไขอ่ซูซุส่มาร์ที่โพรเที่คชั็�นได้ท่ี่�หน้าเง่ื่�อนไข และหมายเหตุ

มั่�นใจ้!มั่�นใจ้!  ขยายการรับป็ระกัน 55 ปี็



ต่ว่อย่ัางการีล่ดภารีะค่าใช้จ่ายั ของื่ลูกค้าอ่ซูซุส่มาร์ที่โพรเที่คชั็�น

ลู่กค้าท่้�ว่ไป

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

เคล่มั่ฟรีี   ท่้�งค่าแรีง แล่ะค่าอะไหล่่
ตามรายการท่ีก�าหนดตลอดระยะเวลาท่ีรับประกัน

25,500 บาท

สำแกน้ำเพ่�อศ่ึกษ�
รื่�ยล่ะเอียดเพิ�มัเติ์มั

เพ่�อร่ีกษาสิิท้ธิิในการีร่ีบปรีะก่น
โปรีดนำารีถเข้้าเช็กรีะยัะทุ้กๆ 6 เด่อน หร่ีอ 10,000 กมั่.

(แล้วแต่อย่างื่ใดอย่างื่หนึ�งื่จะถึึงื่ก่อน)

ในหน้า “สิ่ที่ธิิประโยช็น์”
ท่ี่�เมนู “Isuzu Smart Protection”

สิม่ั่ครีได้แล้่ว่ว่่นนี�ผ่่าน

ศึึกษาเงื่่�อนไขอ่ซูซุส่มาร์ที่โพรเที่คชั็�นได้ท่ี่�หน้าเง่ื่�อนไข และหมายเหตุ

มั่�นใจ้!มั่�นใจ้!  ขยายการรับป็ระกัน 55 ปี็

(3)

(4)

(3)(3)(3)(3)



ส่ะดีวกกว่า
กับศููนย์บริการมาต่รฐานทัี่�วป็ระเที่ศู 

สะดวก อุ�นใจ ใช้บริการท่ีไหนก็ม่ันใจได้ทุกท่ี

ศููนย์บริกำ�รม่�ตรฐ�นอีซูซุ
ศููนย์บริกำ�รม่�ตรฐ�นอีซูซุ



เงื�อนไข้และหม่�ยเหตุ
เงื�อนไข้และหม่�ยเหตุ

ส่่วนลดการตรวจเช็็กตามระยะ

* - สามมารถใช้้คููปองส่วนลดได้คูร้�งละ 1 ใบ สำาหร้บการเช็้กระยะ 5 คูร้�งแรก ทุุก 6 เดือน
  หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่่อย่างใดอย่างหน่�งจะถ่งก่อน)
 - ร้บส่วนลดมูลคู่าสูงสุด 800 บาทุ เมื�อเปล่�ยนถ่ายคูรบต่ามรายการทุ่�คูู่มือการใช้้รถกำาหนด
 - เงื�อนไขเป็นไปต่ามบริษ้ัทุฯ กำาหนด
** ศ่ึกษัารายละเอ่ยดเพิิ่�มเติ่มทุ่�หน้า my-ISUZU

*สำาหร้บรถรุ่น ออลนิว อ่ซููซุูด่แมคูซ์ู ลูกคู้าจะได้ร้บคููปองส่วนลดคูร้�งละ 800 บาทุ ต่่อการเข้าร้บบริการ 
จำานวน 5 คูร้�งแรก รวมมูลคู่าทุ้�งหมด 4,000 บาทุ เพืิ่�อใช้้ในการเข้าร้บการต่รวจเช็้กบำารุงร้กษัาต่ามระยะทุ่�
กำาหนดเทุ่าน้�น โดยสามารถใช้้ทุ่�ระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน / 20,000 กม. หรือ 12 เดือน / 30,000 
กม. หรือ 18 เดือน / 40,000 กม. หรือ 24 เดือน และ 50,000 กม. หรือ 30 เดือน แล้วแต่่อย่างใด
อย่างหน่�งจะถ่งก่อน โดยหากทุ่านไม่ใช้้คููปองต่ามระยะทุ่�กำาหนดถือว่าสละสิทุธิ์ิ�และไม่สามารถนำากล้บมา
ใช้้ใหม่ได้ ทุ้�งน่�คููปองในแต่่ละคูร้�งไม่สามารถนำามาใช้้รวมก้นได้

หมายเหตุ 
 - ต่ารางราคูาข้างต้่นเป็นของรุ่นรถออลนิว อ่ซููซุู ด่แมคูซ์ู ข้บเคูลื�อน 2 ล้อ 1,900 ซู่ซู่
  เก่ยร์ธิ์รรมดา
 - คู่าแรงและคู่าอะไหล่เป็นราคูาทุ่�สำารวจ ณ ว้นทุ่� 1 สิงหาคูม พิ่.ศึ. 2563 โดยคูร้�งทุ่� 1-5 
  ใช้้อะไหล่แทุ้อ่ซููซุู และคูร้�งทุ่� 6-10 ใช้้อะไหล่แทุ้ต่ร่เพิ่ช้ร 
 - ราคูาม่คูวามแต่กต่่างก้นต่ามรุ่นรถ
 - การคูำานวณน่�เป็นการประมาณการคู่าใช้้จ่ายในการต่รวจเช็้กต่ามระยะทุางเทุ่าน้�น 
  ทุ้�งน่�ย้งไม่รวมคู่าใช้้จ่ายอื�นๆ ทุ่�อาจเกิดข่�นจากการใช้้งานจริง
 - ไส้กรองนำ�าม้นเชื้�อเพิ่ลิงเปล่�ยนเมื�อไฟเตื่อนติ่ด
 - บริษ้ัทุฯ ขอสงวนสิทุธิิ์�ในการเปล่�ยนแปลงราคูาคู่าแรง นำ�าม้นเคูรื�อง เคูม่ภ้ัณฑ์์ และราคูาอะไหล่โดย 
  ไม่ต้่องแจ้งให้ทุราบล่วงหน้า
 - รายการบำารุงร้กษัาอื�นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้่น สามารถต่รวจสอบได้จากคูู่มือการใช้้รถ
 - โปรดสอบถามรายละเอ่ยดเพิิ่�มเติ่มทุ่�ศูึนย์บริการมาต่รฐานอ่ซููซุูทุ้�วประเทุศึ

รายการบำำารุงรักษาตามระยะ



เงื�อนไข้และหม่�ยเหตุ
เงื�อนไข้และหม่�ยเหตุ

อีีซููซุูเอ็ีกเซูลเลนซีู�คลับำ

(1) บริษ้ัทุฯ ขอสงวนสิทุธิิ์�ในการเปล่�ยนแปลงสิทุธิิ์ประโยช้น์ ส่วนลด และรายการสินคู้าทุ่�ร่วมรายการโดย 
 ไม่ต้่องแจ้งให้ทุราบล่วงหน้า โดยส่วนลดข้างต้่น คืูอส่วนลดสูงสุดทุ่�ลูกคู้าจะได้ร้บในแต่่ละระด้บสมาชิ้ก
(2) การเช็้กระยะ หมายถ่งการนำารถเข้าเช็้กระยะทุ่�ศูึนย์บริการมาต่รฐานอ่ซููซุู (ศูึนย์บริการฯ) อย่างถูก 
 ต้่องและต่่อเนื�องทุุก 6 เดือนหรือ 10,000 กิโลเมต่ร แล้วแต่่อย่างใดอย่างหน่�งจะถ่งก่อน โดยต้่องได้ 
 ร้บการเช็้กระยะต่ามรายการการบำารุงร้กษัาในคูู่มือการใช้้รถอย่างถูกต้่อง
(3) สถานะสมาชิ้กอ่ซููซุูเอ็กเซูลเลนซู่�คูล้บสามารถโอนไปย้งรถอ่ซููซุูคู้นใหม่ได้ โดยชื้�อเจ้าของรถต้่องต่รง 
 ก้บชื้�อเจ้าของรถคู้นปัจจุบ้นทุ่�ขายไปและไม่สามารถโอนสิทุธิิ์�ได้กรณ่ซืู�อรถคู้นใหม่เพิิ่�มเติ่ม (ขอสงวน 
 สิทุธิิ์�สำาหร้บลูกคู้าบุคูคูลธิ์รรมดาเทุ่าน้�น)
(4) การใช้้ส่วนลดพิิ่เศึษัในการซืู�อรถใหม่ และการโอนสถานะจะถูกพิิ่จารณาจากสถานะทุ่�แสดงบนเว็บ 
 แอปพิ่ลิเคูช้้น my-ISUZU ณ ว้นทุ่�ลูกคู้าจองรถหรือโอนสถานะ
(5) โอเวอร์ฮอลเคูรื�องยนต์่, เก่ยร์, เฟืองทุ้าย 
(6) ส่วนลดและการร้บประก้นข้างต้่นสำาหร้บยางรถยนต์่ย่�ห้อ บริดจสโต่นเทุ่าน้�น และไม่สามารถใช้้ร่วมก้บ 
 รายการส่งเสริมการขายรายการอื�นได้
(7) ส่วนลดสำาหร้บแบต่เต่อร่�ต่ร่เพิ่ช้ร เพิ่าเวอร์แมคูซ์ู และแบต่เต่อร่�พิ่านาโซูนิคูเทุ่าน้�น และไม่สามารถใช้้ร่ 
 วมก้บรายการส่งเสริมการขายรายการอื�นได้
(8) แล้วแต่่อย่างใดอย่างหน่�งจะถ่งก่อน

หมายเหตุ
- ส่วนลดใช้้ได้ก้บอะไหล่ทุ่�ร่วมรายการ และใช้้ได้เฉพิ่าะการเข้าร้บบริการทุ่�ศูึนย์บริการฯ เทุ่าน้�น 
- ร้บประก้นอะไหล่และงานซู่อม 6 เดือน หรือ 10,000 กม. แล้วแต้่อย่างใดอย่างหน่�งจะถ่งก่อน
- สำาหร้บยางรถยนต์่ ร้บประก้นนาน 5 ปี ไม่จำาก้ดระยะทุาง
- สำาหร้บแบต่เต่อร่� ร้บประก้นนาน 12 เดือน หรือ 20,000 กม. แล้วแต่่อย่างใดอย่างหน่�งจะถ่งก่อน
- เงื�อนไขเป็นไปต่ามทุ่�บริษ้ัทุฯ กำาหนด



(1) แล้วแต่่อย่างใดอย่างหน่�งจะถ่งก่อน
(2) บริษ้ัทุฯ ขอสงวนสิทุธิิ์�ในการจำาก้ดคูวามคุู้มคูรองอะไหล่บางรายการภัายใต้่โปรแกรม
 อ่ซููซุูสมาร์ทุโพิ่รเทุคูช้้�น
(3) เป็นราคูาโดยประมาณทุ่�คูำานวณจากราคูาอะไหล่และคู่าแรง ซู่�งราคูาอาจแต่กต่่างก้น ข่�นอยู่ก้บรุ่นรถ
 และล้กษัณะการเส่ยหายทุ่�เป็นไปต่ามเงื�อนไข
(4) คุู้มคูรองเฉพิ่าะอะไหล่ทุ่�ร่วมรายการ และเงื�อนไขทุ่�กำาหนดในโปรแกรมอ่ซููซุูสมาร์ทุโพิ่รเทุคูช้้�น

หมายเหตุ
 เงื�อนไขเป็นไปต่ามทุ่�บริษ้ัทุฯ กำาหนด

อีีซููซุูส่มาร์ทโพรเทคชั็�น

เงื �อนไข้และหม่�ยเหตุ
เงื �อนไข้และหม่�ยเหตุ



โป็รดีศู่กษารายลืะเอ่ยดี
ข้อยกเว้นการรับป็ระกัน

จากคูุ่มือการใช้่รถยนต์่อ่ซููซุู
ส่อบถามรายลืะเอ่ยดีเพิ�มเติ่มได้ีท่ี่�โช่ว์รูมอ่ซููซุูทัี่�วป็ระเที่ศู

หรือส่ายด่ีวนลูืกคุ้าสั่มพันธ์ิ 0-2118-0777
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