หนังสื อรับทราบเงื่อนไขกิจกรรมส่ งเสริมการขายทรัพย์ NPA โปรโมชั่น “SAM Easy ฟรี ค่ าโอน 1%”
วันที่

/

/

ข้ าพเจ้ า……………………………….....…… (“ผู้เสนอซื้อ”) เลขที่บตั รประชาชน/เลขที่ทะเบียนบริ ษทั ................................
ภูมิลาเนา/สถานประกอบการ อยูเ่ ลขที่………….....………………..…. หมู่ที่...................... ตรอก / ซอย................................................
ถนน.................................................... แขวง / ตาบล..............................................................เขต / อาเภอ................................................
จังหวัด................................................. รหัสไปรษณี ย.์ .......................................โทรศัพท์....................................................................
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ เข้าใจ และตกลงยินยอมเข้าผูกพันตามข้อกาหนด และเงื่อนไขการขายทรัพย์สินรอการขาย
(ทรัพย์ NPA) ของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขุมวิท จากัด (“บสส.”) ซึ่ งรวมถึง ข้อกาหนด และเงื่อนไขกิจกรรมส่ งเสริ มการขายทรัพย์
NPA โปรโมชัน่ “SAM Easy ฟรี ค่าโอน 1%” ดังนี้ :(1) ผูเ้ สนอซื้อที่ได้รับสิ ทธิตามกิจกรรมส่งเสริ มการขายทรัพย์ NPAโปรโมชัน่ “SAM Easy ฟรี ค่าโอน 1%” จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
- ต้องเป็ นผูเ้ สนอซื้ อทรัพย์ NPA ของ บสส. เฉพาะทรัพย์สินรายการที่ บสส. กาหนดให้ร่วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และเป็ นทรัพย์ NPA ที่ บสส. ประกาศขาย ด้วยวิธีเสนอซื้ อโดยตรง และมีราคา
ประกาศขายขั้นต่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
- ต้องเสนอซื้ อทรัพย์ NPA ณ ฝ่ ายขายและส่ งเสริ มกิ จกรรมการขาย เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส บี ชั้น 24 ถนน
วิภาวดี รังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร หรื อ ที่ทาการสาขาของ บสส. ภายในวันและเวลาทาการและสามารถติดต่อขอ
ซื้อได้จากการออกบูธประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ ของ บสส.ในวันทาการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศของ บสส.
- ผูเ้ สนอซื้ อต้องชาระเงินมัดจาค่าซื้ อทรัพย์ NPA จานวนร้อยละ 10 ของราคาที่ เสนอซื้ อทรัพย์ NPA ตามเงื่อนไขที่ บสส.
กาหนด และต้องชาระราคาซื้อขายทรัพย์ NPA ให้ครบถ้วนภายในกาหนด 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในหนังสื อสัญญาจะซื้ อจะขาย
ทรั พย์สิน แต่ไม่เกิ นวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และจดทะเบี ยนรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ภายในระยะเวลาตามหนังสื อสัญญาจะซื้ อจะขาย
ทรัพย์สิน
(2) เมื่อผูเ้ สนอซื้อทรัพย์ NPA ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อ (1) ครบถ้วนแล้ว บสส. จะเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ์
จานวนร้อยละ 1 และฝ่ ายผูเ้ สนอซื้อจะต้องเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ์จานวนร้อยละ 1 ค่าอากรแสตมป์ ค่าพยาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องเพื่อการโอนกรรมสิ ทธิ์ทรัพย์ NPA ที่จะซื้อขาย และรับโอนสาธารณูปโภคทั้งหมด
กรณี ที่ผเู ้ สนอซื้อไม่สามารถชาระราคาทรัพย์ NPA หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ (1) ผูเ้ สนอ
ซื้ อตกลงยินยอมให้ถือว่าสิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ ตามโปรโมชัน่ นี้ เป็ นอันยกเลิก โดยผูเ้ สนอซื้ อจะต้องเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนี ยมการโอน
กรรมสิ ทธิ์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าพยาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.7 ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทัว่ ไป ในการ
ซื้ อขายทรัพย์สินรอการขายของ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขุมวิท จากัด (หลักเกณฑ์ฯ) และยังคงมีหน้าที่ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ฯ ของ
บสส. อย่างเคร่ งครัด
(3) ข้อสงวนสิ ทธิ์
- กิจกรรมส่งเสริ มการขายนี้ใช้กบั ทรัพย์ NPA ที่ บสส. ประกาศขายด้วยวิธีเสนอซื้อโดยตรง ที่มีราคาประกาศขายขั้น
ต่าไม่เกิ น 10 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ยกเว้นการเสนอซื้ อทรัพย์ NPA ตาม
โปรโมชัน่ “SAM Light ผ่อนสบายๆ 0 % ” และโปรโมชัน่ “SAM Super Light” จะไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ตามโปรโมชัน่ นี้
- กิจกรรมส่ งเสริ มการขายนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นส่ วนลดเพื่อใช้ในการเสนอซื้ อทรัพย์ NPA และ/หรื อเป็ นส่ วนลด
เงินสด และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเสนอซื้อทรัพย์ NPA ตามหลักเกณฑ์ฯ ของ บสส. ได้
- บสส. สงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไข บางส่ วนหรื อทั้งหมดได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูเ้ สนอซื้ อ
ทราบล่วงหน้า
ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอซื้อ
(..........................................................)
หมายเหตุ : หนังสื อรับทราบกิจกรรมส่ งเสริ มการขายทรัพย์ NPAโปรโมชัน่ “SAM Easy ฟรี ค่าโอน 1%” นี้ ไม่ใช่เป็ นการเสนอซื้ อทรัพย์ NPA

รหัสทรัพย์ ................กิจกรรมส่ งเสริมการขายทรัพย์ NPA โปรโมชั่น “SAM Easy ฟรี ค่ าโอน 1%” # 62

