เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโปรแกรม เลกซัส เอ็กซ์ คลูซีฟ แพ็คเกจ ปี 2563
ชื่อกิจกรรม (ภาษาไทย)

: โปรแกรมเลกซัส เอ็กซ์คลูซีฟ แพ็คเกจ ปี 2563

ชื่อกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ) : Lexus Exclusive Package 2020
ความหมาย

: โปรแกรมสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าเลกซัสแบบพิเศษสุ ดประกอบด้วย 3 รายการหลักคือ
1.) ขยายการรั บประกันคุณภาพรถยนต์ต่อเนื่ อง จาก 4 ปี ไม่จากัดระยะทาง เป็ น 5 ปี ไม่จากัด
ระยะทาง โดยเงื่อนไขการเคลมระหว่างการขยายการรับประกันเหมือนเดิมทุกประการ
2) บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24ชัว่ โมง บริ การได้รวดเร็ วทันใจสามารถตรวจสอบสถานะการ
เดินทางของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดด้วยระบบจีพีเอสเสริ มความสบายใจระหว่างรอการช่วยเหลือ อีกทั้ง
ยังให้การบริ การเลขาส่วนตัวที่พร้อมอานวยความสะดวกในการจัดการเรื่ องต่างๆเพื่อตอบโจทย์ทุก
ไลฟ์ สไตล์ได้อย่างลงตัว
3.) การบารุ งรักษารถยนต์ท้งั ค่าแรงและค่าอะไหล่ตลอด 5 ปี หรื อ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะ
ใดถึงก่อน)
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รายละเอียดแพ็คเกจโปรแกรม เลกซัส เอ็กซ์ คลูซีฟ แพ็คเกจปี 2563
สิ ทธิประโยชน์จากแพ็คเกจ

สแตนดาร์ด
Standard

พลัส
Plus

พรี เมี่ยม
Premium






















รวมถึงค่าอะไหล่
สึ กหรอ*

1. ขยายการรั บ ประกัน คุ ณภาพรถยนต์ เป็ น 5 ปี ไม่ จ ากัด
ระยะทาง
2. บริ การช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง และเลขาส่วนตัว
3. การบารุ งรักษา ค่าแรงเพิ่มเติม จาก 2 ปี ครึ่ ง หรื อ 50,000
ตลอด
กิ โ ลเมตร เป็ น 5 ปี 100,000 กิ โ ลเมตร
(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
ค่ า อะไหล่ ต ลอด 5 ปี หรื อ 100,000
กิโลเมตร
*อะไหล่สึกหรอได้แก่

×

1.) แบตเตอรี่ 12 โวลต์ จานวน 1 ชิ้น
2) ยางปัดน้ าฝน จานวน 4 คู่
3) ผ้าเบรคหน้าและหลังจานวน 1 คู่
4) งานเจียรจานเบรค 1 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมจากแพ็คเกจข้างต้น
1) การคุม้ ครองขยายระยะรับประกันคุณภาพ (warranty) มีผลทันที ณ เวลาที่ลูกค้าซื้อ
2) ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากแพ็คเกจได้ทนั ที ณ เวลาที่ลูกค้าซื้อ
3) ลูกค้าจะสามารถใช้บริ การช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน หลังซื้อโปรแกรมได้ 3 วันทาการ
4) ลูกค้าจะได้รับใบรับรองขยายการรับประกันและคู่มือการใช้โปรแกรมเลกซัส เอ็กซ์คลูซีฟ แพ็คเกจโดยฝ่ ายเลกซัสกรุ๊ ป จะ
จัดส่งให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่ายเพื่อนาส่งให้กบั ลูกค้าขณะเช็คระยะในระยะถัดไป
5) ลูกค้าเลกซัส เอ็กซ์คลูซีฟ แพ็คเกจจะได้รับ “บริ การ ช่วยเหลือฉุ กเฉิ น จากเลกซัส เอ็กซ์คลูซีฟ แพ็คเกจ ตลอด 24 ชัว่ โมง” ที่
หมายเลข 02 – 305 – 8779
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บริการช่ วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ฟรี บริ การช่วยเหลือรถเสี ยฉุกเฉิน ไม่จากัดจานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
ฟรี บริ การยก ลากรถ/ไม่จากัดจานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี , ฟรี บริ การยก ลากรถไป/ศูนย์บริ การเลกซัสที่ใกล้
ที่สุดหรื อศูนย์บริ การเลกซัสที่สมาชิกต้องการหากภายในจังหวัดเดียวกันมีมากกว่า 1 ศูนย์บริ การภายในประเทศ
ไทยโดยไม่จากัดระยะทาง
ฟรี บริ การให้คาปรึ กษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อรถเสี ย
กรณี ลอ็ ครถโดยไม่ต้งั ใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนากุญแจสารองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุโดยไม่จากัดระยะทาง
กรณี ที่ตอ้ งใช้ช่างกุญแจที่มีความชานาญเพื่อหาวิธีเข้าไปในรถนั้น ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งค่าใช้จ่าย
สาหรับช่างกุญแจ ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ฟรี น้ ามันไม่เกิน 10 ลิตรต่อปี ในกรณี เกิดเหตุน้ ามันหมดฉุ กเฉิ น ไม่สามารถขับเคลื่อน เพื่อให้รถของลูกค้าสามารถ
ขับเคลื่อนไปยังสถานีบริ การน้ ามันที่ใกล้ที่สุดได้ โดยบริ การนี้จากัดเพียง 2 ครั้งต่อปี หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายใน
ปี เดียวกัน ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าน้ ามัน
บริ ก ารรถทดแทน: กรณี ที่ ร ถยนต์ ข องลู ก ค้า ต้อ งถู ก ยก /ลากรถจากที่ เ กิ ด เหตุ ทางศู น ย์ค อลเซ็ น เตอร์ จ ะท าการ
ประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้า ในกรณี ที่ตอ้ งการ โดยลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริ ษทั รถเช่ากาหนด

สิทธิประโยชน์ พเิ ศษเพิม่ เติม (ได้ต้งั แต่ standard)
ในกรณี ที่ รถเสี ยในรัศมีเกินกว่า 100 กม .จากที่พกั อาศัย และ รถถูกยกไปที่ศูนย์บริ การและไม่สามารถซ่อมให้เสร็ จได้ภายในวัน
เดียวกัน สามารถเลือกใช้สิทธิ์เพิ่มเติม สาหรับการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง หรื อเดินทางกลับที่พกั อาศัย โดยเลือกได้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- บริ การโรงแรมที่พกั สู งสุ ดไม่เกิน 3 คืน สาหรับคนขับรถ และผูโ้ ดยสารอีก 4 ท่าน รวมวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 3,000
บาทต่อห้องต่อคืน (สิ ทธิประโยชน์น้ ีเป็ นค่าห้องพักโรงแรมเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์
และอื่นๆ ซึ่งโดยลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าว) หรื อ
- บัตรโดยสายเครื่ องบิน /รถบัส /รถไฟ สาหรับการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง หรื อเดินทางกลับที่พกั อาศัย
)บัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียวเท่านั้น วงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเที่ยว( สาหรับคนขับรถ และผูโ้ ดยสารอีก
4 ท่าน หรื อ
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- บริ การรถเช่าสู งสุ ดไม่เกิน 3 วัน วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท
**ลู กค้าสามารถเลื อกใช้เพี ย งสิ ทธิ์ ใดสิ ท ธิ์ หนึ่ ง ส าหรั บ การเดิ นทางต่อ ไปยังจุ ดหมายปลายทางเท่า นั้น ซึ่ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์ดงั กล่าวนั้นรวมถึงการบริ การส่งรถกลับหลังจากซ่อมเสร็ จไปยังจุดหมายปลายทางหรื อที่พกั อาศัย
บริการเสริมเลขานุการส่ วนตัว
เลขานุการจะทาหน้าที่ให้ขอ้ มูลและประสานงานเท่านั้น
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

บริ การสายด่วนทางการแพทย์ 24 ชม. (บริ การช่วยเหลือจะจากัดเฉพาะบริ เวณที่อยูใ่ กล้สถานที่รักษา)
บริ การจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน
บริ การจองโรงแรม
บริ การจองรถลีมูซีน
บริ การจองรถเช่า
บริ การจองภัตตาคาร
บริ การสารองเวลาออกรอบกอล์ฟ

บริการช่ วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ ค้มุ ครองกรณีดังต่ อไปนี้
•
•
•
•
•
•

ปัญหาที่เกิดจากอุบตั ิเหตุและภัยธรรมชาติ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมตั ิจาก เอ ดับเบิลยู พี ก่อน
ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของลูกค้า อาทิ ค่าน้ ามัน และค่าทางด่วน
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่
ค่าใช้จ่ายที่เป็ นผลมาจากการเข้าร่ วมการแข่งความเร็ ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็ นผลจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด และหากท่านยังคงทาเช่นนั้นต่อไปทาง
เอ ดับเบิลยู พี ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้บริ การแก่ท่าน

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็ นผลจากการที่ลูกค้าอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา หรื อยาเสพติด
• ความสู ญเสี ยอันเป็ นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้
•
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ราคาจาหน่ ายแพ็คเกจ โปรแกรมเลกซัส เอ็กซ์ คลูซีฟ แพ็คเกจ ปี 2563
1) Standard (สแตนดาร์ ด) ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว

รุ่ นรถยนต์
LS / LC
GS & RX (450h & 350)
GS & RX (300h & 300)
ES / NX / IS / CT / UX

อายุรถ (เดือน หรื อ กิโลเมตร)
มากกว่า 6 ด. หรื อ 10,000 กม.
ไม่เกิน 6 ด. หรื อ 10,000 กม.
แต่ไม่เกิน 48 ด. หรื อ 100,000 กม.
260,000
285,000
90,000
95,000
70,000
75,000
50,000
55,000

2) Plus (พลัส) ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว

รุ่ นรถยนต์
LS / LC
GS & RX (450h & 350)
GS & RX (300h & 300)
ES / NX
IS
CT & UX

อายุรถ (เดือน หรื อ กิโลเมตร)
มากกว่า 6 ด. หรื อ 10,000 กม.
ไม่เกิน 6 ด. หรื อ 10,000 กม.
แต่ไม่เกิน 48 ด. หรื อ 100,000 กม.
400,000
140,000
120,000
เปิ ดขายในภายหลัง
110,000
100,000
80,000

3) Premium (พรีเมี่ยม) ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว

รุ่ นรถยนต์
LS / LC
GS & RX (450h & 350)
GS & RX (300h & 300)
ES / NX
IS
CT & UX

อายุรถ (เดือน หรื อ กิโลเมตร)
มากกว่า 6 ด. หรื อ 10,000 กม.
ไม่เกิน 6 ด. หรื อ 10,000 กม.
แต่ไม่เกิน 48 ด. หรื อ 100,000 กม.
440,000
170,000
150,000
เปิ ดขายในภายหลัง
140,000
130,000
100,000
5

เงื่อนไขการขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์
จาก 4 ปี ไม่ จากัดระยะทาง เป็ น 5 ปี ไม่ จากัดระยะทาง

1. รถยนต์ ที่ได้ รับสิทธิ์การรับประกันคุณภาพ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด รับประกันรถโตโยต้าที่ผลิต หรื อจาหน่ายโดย บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด หรื อผูแ้ ทนจาหน่ายโตโยต้าที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็ นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวมรถยนต์
สาธารณะ รถยนต์บริ การ (*รถยนต์บริ การ หมายความว่า รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรื อให้เช่า ซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่
เกินเจ็ดคน ดังต่อไปนี้ (1) รถยนต์บริ การธุรกิจ (2) รถยนต์บริ การทัศนาจร (3) รถยนต์บริ การให้เช่าระยะสั้น

2. ระยะเวลาการขยายการรับประกัน
รับประกันต่อเนื่อง จากระยะเวลารับประกันของผูผ้ ลิตรถยนต์ ระยะเวลา 4 ปี หรื อ ไม่จากัดระยะทาง หรื อนับจาก
วันส่งมอบรถยนต์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี ไม่จากัด ระยะทาง
3. ขอบเขตการขยายการรับประกัน
การรับประกันคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรื อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสี ยหาย อันเนื่องมาจากความบกพร่ อง
ของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรื อการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติ* ของรถยนต์แต่ละประเภท
(*สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับการใช้งานในคู่มือการใช้รถ Owner’s Manual)
4. เงื่อนไขการซ่ อมหรื อการเปลี่ยนชิ้นส่ วน
การซ่อมหรื อการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสี ยหายสามารถเข้ารับบริ การตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริ การ
มาตรฐานของโตโยต้าเท่านั้น

5. เงื่อนไขการโอน
การรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรถรายถัดไปภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพนี้
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ข้อยกเว้นในการรับประกัน
1. การยกเว้นทั่วไป
1.1 สงคราม การรุ กราน การกระทาของศัตรู การสู ้รบ หรื อการปฏิบตั ิการที่มีลกั ษณะเป็ นการทาสงคราม จะได้)
ประกาศหรื อไม่ก็ตาม)
1.2สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวตั ิ ฯลฯ
1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
1.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี ฯลฯ
2. ชิ้นส่ วนและสิ่งที่ไม่ ค้มุ ครอง
2.1 วัสดุสิ้นเปลืองหรื อสิ่ งที่ใช้แล้วหมดไป (เช่นยาง แบตเตอรี่ )รวมถึงชิ้นส่วนหรื อวัสดุที่ผผู ้ ลิตกาหนดไว้ในการ
ซ่อมบารุ งรถยนต์ตามปกติ
2.2 ชิ้นส่วนหรื อระบบหรื ออุปกรณ์ที่มีการสึ กหรอหรื อเสื่ อมสภาพเป็ นความปกติทวั่ ไป
2.3 ชิ้นส่วนหรื อระบบหรื ออุปกรณ์ที่มิได้ติดตั้งมาจากโรงงานผูผ้ ลิต
2.4 ชิ้นส่วนรอบนอก เช่น ผิวรถยนต์ ตัวถังและสี รถ กระจกรถ อุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้ติดตั้งจากผูผ้ ลิตและผูแ้ ทน
จาหน่ายอย่างเป็ นทางการของ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด เป็ นต้น
3. เหตุแห่ งความสู ญเสียหรื อเสียหายซึ่งไม่ รวมอยู่ในการประกันภัยนี้
3.1 การเกิดสนิม การผุกร่ อน การสึ กหรอ การหมดอายุตามธรรมชาติ การเสื่ อมสภาพของสี และเสื่ อมสภาพจากการใช้งาน
3.2 การบารุ งรักษารถยนต์ การปรับแต่งและทาความสะอาดเครื่ องยนต์ รวมถึงการซ่อมแซมอันเนื่องมาจากการ
เสื่ อมสภาพจากการใช้งานหรื อการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อเป็ นการป้องกันล่วงหน้า
3.3 การละเลยหรื อจงใจไม่นารถยนต์เข้ารับการบารุ งรักษาหรื อการเข้ารับบริ การไม่ทนั ท่วงทีตามข้อกาหนดเวลา
หรื อระยะทางที่กาหนดโดยผูผ้ ลิต
3.4 การละเลยหรื อขาดการดูแลที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น หรื อสารเคมี ที่ผิดจากที่
กาหนดไว้ในคู่มือการใช้รถตามมาตรฐานและข้อกาหนดซึ่งรับรองโดยผูผ้ ลิต
3.5 การดัดแปลงสภาพหรื อติดตั้งอุปกรณ์เสริ มหรื อปรับปรุ งรถยนต์หรื อส่วนประกอบไม่ว่าเพื่อการใด สาหรับ
การใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภทซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดซึ่ง
รับรองโดยผูผ้ ลิต เช่น การแข่งขันความเร็ ว บรรทุกน้ าหนักเกินกาลัง ใช้ลากจูง ใช้นอกถนน (Off Road) เป็ น
ต้น
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3.6 การถอดหรื อแยกชิ้นส่วนออกจากกัน การปรับตั้งหรื อซ่อมจากศูนย์บริ การอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศนู ย์บริ การของผูผ้ ลิต
3.7 อาการสั่นหรื อเกิดเสี ยงเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการทางานของรถยนต์
3.8 คุณสมบัติของรถยนต์ที่ไม่เป็ นไปตามคารับรอง ประกาศ หรื อโฆษณาของผูผ้ ลิต
3.9 การกระทาผิดพลาดของผูค้ รอบครอง หรื อผูใ้ ช้รถ หรื อลูกจ้างของผูค้ รอบครอง หรื อผูใ้ ช้รถ
3.10 ความเสี ยหายจาก อุบตั ิเหตุ การชน ไฟไหม้ ระเบิด และภัยธรรมชาติ เช่น ฝนกรดน้ ายาง ,เกลือ ,สารเคมี ,
ต้นไม้
3.11 คลื่นแรงดันที่เกิดจากอากาศยานหรื ออุปกรณ์ทางอากาศอืน่ ๆ ที่เดินทางเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วเท่ากับเสี ยง
หรื อความเร็ วเหนือเสี ยง
3.12 ความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พกั ค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสี ยเวลา ความ
เสี ยหายทางธุรกิจ ฯลฯ
3.13 ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไหล่เทียม หรื ออะไหล่ที่มิได้ผลิต หรื อจาหน่าย โดยผูผ้ ลิตรถยนต์
3.14 ค่าใช้จ่ายใดที่อยูภ่ ายใต้การประกันภัยอื่น หรื อคารับประกันภัยอื่นใด รวมถึงคาประกาศอย่างเป็ นทางการ
หรื อไม่ก็ตามให้ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขรถยนต์ในความรับผิดชอบของผูผ้ ลิต แม้จะเกิดขึ้นในระหว่างที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับก็ตาม
3.15 ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายอันเป็ นผลสื บเนื่องจากความบกพร่ องของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับความ
คุม้ ครองภายใต้การรับประกันคุณภาพรถยนต์ของผูผ้ ลิตรถยนต์ เช่น อะไหล่เทียม
3.16 ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของบุคคลภายนอก
3.17 รถที่ได้รับการถอดหรื อแยกชิ้นส่วนออกจากกัน การปรับหรื อซ่อมจากศูนย์บริ การอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ศูนย์บริ การ
มาตรฐานโตโยต้า
3.18 รถที่มีมาตรวัดระยะทางไม่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม
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