
1. ¤Ó¹ÔÂÒÁ
1.1. “iPhone for Life” คือ บริการแบงชำระรายเดือน 0% ผานบัญชีซิต้ี เรดด้ีเครดิตของธนาคารฯ ณ ราน Apple Reseller ท่ีรวมรายการ โดยคาใชจาย
    ทั้งหมดสำหรับโปรแกรม iPhone for Life จะมีมูลคาเทากับราคาขายผลิตภัณฑ Apple®  ณ ราน Apple Reseller ที่รวมรายการ โดยราคาของ 
    iPhone for Life จะเทากับ RRP (ตามที่นิยามไวดานลาง) เต็มจำนวนของผลิตภัณฑ Apple®  ซึ่งประกอบดวย (1) ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂáº‹§ªÓÃÐÃÒÂà´×Í¹
    ¨Ó¹Ç¹ 24 §Ç´ áÅÐ (2) ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂà§Ô¹¡ŒÍ¹§Ç´ÊǾ ·ŒÒÂ (§Ç´·Õè 25) ซ่ึงจะเทียบเทากับมูลคารับซ้ือคืนของผลิตภัณฑ Apple®  โดยสมาชิกฯ ท่ีเขารวม
    โปรแกรม iPhone for Life จะไดรับสิทธ์ิ (ก) คืนผลิตภัณฑ Apple®  ณ ราน Apple Reseller ท่ีรวมรายการ และ (ข) รับมูลคารับซ้ือคืนผลิตภัณฑ 
    Apple® และ (ค) ไมตองชำระคาใชจายเงินกอนสุดทาย àÁ×èÍ 

     (ก) นำผลิตภัณฑ Apple® มาคืนที่ราน Apple Reseller ที่รวมรายการตามเงื่อนไขขอ 3 áÅÐ
     (ข) ผอนชำระรายเดือนครบ 24 เดือน

    หากสมาชิกฯ ไมใชสิทธิ์ในการคืน หรือไมสามารถใชสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ Apple®  ได สมาชิกฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายเงินกอนงวดสุดทาย 
    งวดที่ 25 ซึ่งจะถูกเรียกเก็บจากบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ในเดือนถัดไป
    ยอดแบงชำระ iPhone for Life แตละเดือนขึ้นอยูกับราคาขายปลีกของ iPhone แตละรุน ณ ราน Apple Reseller
1.2. “¼ÅÔµÀÑ³±� Apple® ” หมายถึง เคร่ือง iPhone รุนใดก็ตามท่ีวางจำหนายในทองตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ Apple®  อ่ืนๆ ท่ีธนาคารฯ อาจตัดสินใจ
    ใหบริการภายใตโปรแกรมเปนครั้งคราว 
1.3. “ÃŒÒ¹ Apple Reseller” หมายถึง รานคา Apple Reseller ใดก็ตามท่ีรวมรายการ และไดรับอนุมัติจากธนาคารฯ สำหรับโปรแกรม iPhone for Life
1.4. “ºÑÞªÕ” หมายถึง บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกโดยธนาคารฯ
1.5. “ÊÁÒªÔ¡Ï” หมายถึง สมาชิกบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
1.6. “â»Ãá¡ÃÁ” หมายถึง โปรแกรม iPhone for Life ท่ีสมาชิกฯ อาจซ้ือผลิตภัณฑ Apple®  ดวยการแบงชำระรายเดือน ผานระบบ Citi PayLite 0% 
    ดวยบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ภายในโปรแกรม และไดรับสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ Apple®  ตามมูลคารับซื้อที่บริษัท คอมพ เอเชีย จำกัด ประกัน
    ราคาโดยการเขารวมโปรแกรมจะตองเปนตามไปเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(1) ผูเขารวมโปรแกรมจะตองเปนสมาชิกฯ ที่มีสถานะบัญชีเปนปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีตามดุลยพินิจของธนาคารฯ และ
(2) สมาชิกฯ ซื้อผลิตภัณฑ Apple® ณ ราน Apple Reseller ใดๆ ที่รวมรายการดวยบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และ
(3) สมาชิกฯ เขารวมโปรแกรม iPhone for Life

ขอกำหนดและเง่ือนไขโปรแกรม iPhone for Life ท่ีแสดงไว ณ ท่ีน้ี (ตอไปน้ีเรียกวา “¢ŒÍ¡ÓË¹´áÅÐà§×èÍ¹ä¢Ï”) ระบุถึงขอกำหนดระหวางธนาคารซิต้ีแบงก 
(ตอไปน้ีเรียกวา “¸¹Ò¤ÒÃÏ”) และสมาชิกบัญชีซิต้ี เรดด้ีเครดิต (ตอไปน้ีเรียกวา “ÊÁÒªÔ¡Ï”) โดยโปรแกรมน้ีสามารถใชไดกับสมาชิกบัญชีซิต้ี เรดด้ีเครดิต
ของธนาคารซิต้ีแบงก สาขากรุงเทพมหานคร เทาน้ัน โปรดอานขอกำหนดและเง่ือนไขฯ อยางละเอียดเพ่ือทำความเขาใจสิทธ์ิและภาระหนาท่ีของคุณภายใต
โปรแกรม ธนาคารฯ อาจแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขฯ เหลานี้ตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

เมื่อมีการเขารวมโปรแกรม iPhone for Life จะถือวาสมาชิกฯ ไดอานและไดยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขฯ เหลานี้

ขอกำหนดและเง�อนไขโปรแกรม iPhone for Life

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป ซิต้ีกรุปไดโอนธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคลในประเทศไทย ใหกับธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
(หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือท่ีเก่ียวของ (“ธนาคารยูโอบี”)
ธนาคารยูโอบีเปนผูออกผลิตภัณฑในธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคล ภายใตแบรนด “ซิต้ี” โดยมีธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 
เปนผูใหบริการท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑน้ี
ธนาคารยูโอบี ไดรับอนุญาตจากซิต้ีกรุป ใหใชเคร่ืองหมายทางการคา “Citi / ซิต้ี” “Citibank / ซิต้ีแบงก” “Citigroup / ซิต้ีกรุป” ดีไซนโคงสีแดงดานบน 
และเคร่ืองหมายการคาใดๆ ท่ีคลายคลึงกัน และสัญลักษณอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ เปนการช่ัวคราว



    2.1.4. สมาชิกฯ ไดอนุญาตใหเริ่มตนระบบแบงชำระรายเดือนโปรแกรม iPhone for Life ณ เวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ Apple®  โดยสมาชิกฯ จะถูก
          เรียกเก็บรายเดือนจากธนาคารฯ โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขของ Citi PayLite ผอนชำระ 0% 
    2.1.5. ราน Apple Reseller ไมมีขอผูกพันในสัญญาการทำธุรกรรมบัญชีซิต้ี เรดด้ีเครดิตของสมาชิกฯ ในการซ้ือผลิตภัณฑ Apple®  หรือการแบงชำระ
          รายเดือนกับธนาคารฯ
    2.1.6. ในกรณีที่ผูขอเขารวมโปรแกรมผิดนัดชำระคางวดหรือชำระนอยกวาจำนวนที่เรียกเก็บตามโปรแกรมเปนระยะเวลามากกวา 60 วัน ธนาคารฯ 
          ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมพรอมทั้งเรียกเก็บเงินตนคงเหลือ และคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคางชำระทั้งหมดตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
          ตามภายใต ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น 
    2.1.7. ในกรณีท่ีผูขอเขารวมโปรแกรมชำระเงินไมครบถวนภายในวันท่ีครบกำหนดชำระ ผูขอเขารวมโปรแกรมรับทราบและยอมรับวา นอกจากดอกเบ้ีย
          ผิดนัดที่ธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บจากผูขอเขารวมโปรแกรมแลว ธนาคารฯ ยังมีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสวนของเงินตนที่ผูขอเขารวม
          โปรแกรมผิดนัดชำระหนี้ ในชวงเวลานับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี (cycle cut date) จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระเงินไดในอัตราที่ธนาคารฯ 
          เห็นสมควรแตไมเกินอัตราสูงสุดที่ธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบตามกฎหมาย
2.2. ธนาคารฯ ไมมีสวนเก่ียวของในสัญญาซ้ือผลิตภัณฑ Apple®  ณ ราน Apple Reseller ท่ีรวมรายการ และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับประกัน
    ตอสมาชิกฯ ที่เขารวมโปรแกรม เกี่ยวกับการสงมอบสภาพการมีอยูหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ Apple® หรือบริการที่สมาชิกฯ ไดรับจากราน Apple 
    Reseller ที่รวมรายการทั้งนี้ ธนาคารฯ จะไมรับผิดชอบตอความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ Apple®  ตอสมาชิกฯ 
    ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะความเสียหายทั้งทางตรง หรือทางออม 
2.3. ราน Apple Reseller จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกิดจากการเรียกรองหรือการรองเรียนใดๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการแบงชำระรายเดือน 
    Citi PayLite 0% ไมวาทางตรงหรือทางออม
2.4. หากราน Apple Reseller ท่ีสมาชิกฯ ซ้ือผลิตภัณฑ Apple®  หยุดดำเนินการสมาชิกฯ สามารถคืนผลิตภัณฑ Apple®  เพ่ือรับมูลคารับซ้ือคืนไดท่ีราน 
    Apple Reseller ใดๆ ท่ีเขารวมรายการ ตามท่ีระบุในเว็บไซต https://www.citibank.co.th/global_docs/pdf/iphone-for-life-participating-th.pdf
3. à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÃÑºÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ¤×¹ÊÔ¹¤ŒÒ
3.1. สมาชิกฯ ที่เขารวมโปรแกรมจะไดรับสิทธิ์ในการสงคืนผลิตภัณฑ Apple® และรับมูลคารับซื้อคืน ตามเงื่อนไขตอไปนี้
    3.1.1. ตองผอนชำระรายเดือนครบ 24 เดือน
    3.1.2. ตองใชสิทธิ์ภายในระยะเวลา 20 วัน นับจากวันที่สรุปบัญชีงวดที่ 24  
    3.1.3. ตองใชสิทธิ์กอนที่ธนาคารฯ จะเรียกเก็บเงินคางวดกอนสุดทายในงวดที่ 25
    3.1.4. สถานะบัญชีของบัตรจะตองเปนปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดี ภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของระบบแบงชำระรายเดือน Citi PayLite 
          และบัญชีฯ
    3.1.5. ผลิตภัณฑ Apple®  ที่สงคืนจะตองอยูภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขการตรวจสอบการทำงานและประเมินสภาพ โดยราน Apple Reseller 
          ดังตอไปนี้

1.7. “ÃÒ¤Ò¢ÒÂ¼ÅÔµÀÑ³±� Apple® ” หรือ “RRP” หมายถึงราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ Apple® ท่ีแนะนำ ณ ราน Apple Reseller ซ่ึงรวมภาษีมูลคา
    เพิ่มแลว
2. ¤ÓÃÑºÃÍ§áÅÐ¤ÓÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹
2.1. ณ วันที่ลงทะเบียนโปรแกรมสมาชิกฯ ที่เขารวมโปรแกรมรับรองและรับประกันกับธนาคารฯ ดังนี้:
    2.1.1. สมาชิกฯ ที่เขารวมโปรแกรม เปนผูบรรลุนิติภาวะ และสามารถเขารวมระบบแบงจายรายเดือน Citi PayLite ได
    2.1.2. การใชบัตรใหถือตามขอกำหนดและเงื่อนไขของบัตรนั้น
    2.1.3. สมาชิกฯ ที่เขารวมโปรแกรมจะถูกเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย 0% ผานระบบแบงจายรายเดือน Citi PayLite ที่ยังไมถึง
          กำหนดชำระอยางไรก็ตาม ธนาคารฯ อาจเรียกเก็บดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมจากขอกำหนดและเงื่อนไข
          ของบัญชีรวมถึงดอกเบี้ยจากยอดคางชำระหรือการชำระเงินลาชา



1. เครื่องสามารถเปด-ปดได
2. เครื่องสามารถปลดล็อครหัสผาน
   และบัญชีตางๆ ได

3. สภาพหนาจอ LCD
4. สภาพรอบตัวเครื่อง
5. สภาพของจอ LCD
6. เครื่องมีรอยแตก
7. ปุมตางๆ
8. แบตเตอรี่เสื่อม
9. สแกนลายนิ้วมือ
   และสแกนใบหนา

10. กลอง

11. เครื่องมีรองรอยเปยกน้ำ

12. ลำโพง และไมโครโฟน

เปด-ปดไดปกติ

ปลดล็อคไดปกติ

ไมมีรอยแตก,งอ
ไมมีรอยแตก,งอ
ไมมี Dead pixel, จอเบิรน
ไมมีรอยแตก,งอ
ปุมตางๆ ใชงานได
แบตเตอรี่ไมเสื่อม

ฟงกชั่นใชงานไดปกติ

ฟงกชั่นใชงานไดปกติ

ไมมีรองรอยการเปยกน้ำ

ฟงกชั่นใชงานไดปกติ

เครื่องสามารถเปด-ปดไดปกติ
เครื่องสามารถออกจากระบบหรือลบ iCloud/ บัญชีสวนตัว/ 
รหัสผานเขาเครื่องได

หนาจอ LCD ไมมีรอยแตก, งอ
สภาพรอบตัวเครื่องไมมีรอยแตก, งอ
ไมมี Dead pixel, จอไมเบิรน, จอไมมีเสน, จอไมทำงาน
เครื่องไมมีรอยแตก, งอ
ปุมตางๆ ใชงานไดปกติ
สุขภาพแบตเตอรี่ไมต่ำกวา 50%

สามารถสแกนลายนิ้วมือ และใบหนาเพื่อปลดล็อคเครื่องไดปกติ

กลองสามารถถายรูป และจับโฟกัสไดปกติ

เครื่องไมมีรองรอยการเปยกน้ำ, ถาดใสซิมไมมีสัญลักษณ
เครื่องเปยกน้ำขึ้น

(ตรวจสอบอัตโนมัติผาน app) ลำโพงและไมโครโฟน
ใชงานไดปกติ

à§×èÍ¹ä¢ A-C ËÁÒÂàËµØ

    3.1.6. สมาชิกฯ จะตองคืนผลิตภัณฑ Apple®  เพื่อรับมูลคารับซื้อคืนไดที่ราน Apple Reseller รานเดียวกับที่สมาชิกฯ ซื้อผลิตภัณฑ Apple® 
    3.1.7. หากสมาชิกฯ ไมใชสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ Apple® สมาชิกฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายเงินกอนงวดสุดทาย (งวดที่ 25) ของผลิตภัณฑ 
           Apple®  ซึ่งจะถูกเรียกเก็บในบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ในเดือนถัดไป และการแบงชำระจะถูกยกเลิกเมื่อมีการชำระเงิน 
    3.1.8. สิทธิ์ในการคืนจะอยูขึ้นอยูกับความสามารถของราน Apple Reseller ในการซื้อคืนผลิตภัณฑ Apple® ตามมูลคาการซื้อคืนที่กำหนด áÅÐ 
    3.1.9. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการซื้อคืนผลิตภัณฑ Apple® หากราน Apple Reseller ไมสามารถดำเนินการไดไมวาดวยเหตุผล
          ใดก็ตาม
3.2. สมาชิกฯ จะไมมีสิทธิ์สงคืนผลิตภัณฑ Apple® หากไมเปนไปตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไวในขอ 3.1.4 และดวยเหตุนี้:
    3.2.1. การเขารวมโปรแกรมของสมาชิกฯ จะถูกยกเลิก
    3.2.2. สมาชิกฯ จะไมมีสิทธิ์ไดรับมูลคารับซื้อคืนของผลิตภัณฑ Apple® และ
    3.2.3. สมาชิกฯ ตองรับผิดชอบตอการผอนชำระคาใชจายเงินกอนงวดสุดทาย (งวดที่ 25)
4.  ¢ŒÍÁÙÅ
    สมาชิกฯ เปนผูรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียวในการลบขอมูลทั้งหมดรวมทั้งขอมูลที่เปนความลับและขอมูลสวนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ Apple® 
    กอนการสงคืน และสมาชิกฯ จะตองรับผิดชอบในการสำรองไฟลหรือขอมูลใด ๆ จากผลิตภัณฑ Apple® ที่สมาชิกฯ ตองการเก็บรักษา ทั้งนี้ 
    การกูคืนขอมูลไมไดเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม และธนาคารฯ จะไมรับผิดชอบหรือยอมรับความเสียหายใดๆ ตอการสูญหายของไฟลหรือขอมูลใดๆ
5.  à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒ
    เครื่องหมายการคาของซิตี้ และแบบดีไซนโคงสีแดงดานบนซึ่งเปนสัญลักษณของซิตี้ ธนาคารฯ ซิตี้กรุป หรือกลุมซิตี้คอรปถือเปนเครื่องหมายการคา
    และ/หรือเครื่องหมายบริการของซิตี้กรุป /หรือ บริษัทในเครือ  และมีการใชและจดทะเบียนทั่วโลก สีบลูเวฟซึ่งเปนสีประจำ
    ของซิตี้กรุปและมีการใชสัญลักษณนี้ทั่วโลก ธนาคารฯ ซิตี้กรุปและบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทยอยมีอำนาจและสิทธิ
    อันชอบธรรมในเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการอื่นๆ ที่มีอยูหนาเว็บเพจเหลานี้



6. ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ áÅÐ¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡â»Ãá¡ÃÁ
ธนาคารฯ อาจเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอกำหนดโปรแกรม และ/หรือระบบแบงจายรายเดือน Citi PayLite ดอกเบี้ย 0% ไดตลอดเวลา
ธนาคารฯ อาจยกเลิกโปรแกรมเมื่อใดก็ไดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของธนาคารฯ และจะมีผลบังคับเมื่อมีประกาศในตำแหนงที่เหมาะสมภายในเว็บไซต
http://www.citibank.co.th โดยธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกลาวโดยไมตองแจงใหสมาชิกฯ ที่เขารวมโปรแกรมทราบลวงหนา

7. ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´ã¹¡ÒÃÃÑº¼Ô´ªÍº
7.1. เงื่อนไขการคืนผลิตภัณฑ และมูลคารับซื้อคืนดำเนินการโดย บริษัท คอมพ เอเชีย จำกัด ภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขในการคืนสินคาที่กำหนด
    ในขอ 3. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันเงื่อนไขการคืนสินคา และมูลคารับซื้อคืน ในกรณีที่บริษัทผูรับซื้อคืนไมดำเนินการดังกลาว
7.2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชี้ขาดขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมนี้
7.3. ไมวากรณีใดก็ตามธนาคารฯ ซิต้ีกรุป พนักงาน ตัวแทน และบริษัทในเครือท้ังหมดของซิต้ี จะไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัด
    เฉพาะความเสียหายท้ังทางตรง ทางออม การรับผิดชอบเปนพิเศษใดๆ การรับผิดชอบอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากผลท่ีตามมา 
    ความสูญเสียหรือคาใชจายอันเกิดจากหรือเกี่ยวของกับการเขารวมโปรแกรมนี้ หรือความไมสามารถใชงานไดโดยคูรสัญญาฝายใดก็ตาม หรือความ
    เกี่ยวของกับการไมกระทำการ  ความผิดพลาด การละเลย การชะงัก ความบกพรอง ความลาชาในการดำเนินงานหรือการสงตอ คอมพิวเตอรไวรัส 
    การส่ือสารหรือความลมเหลวของระบบ แมวาธนาคารฯ ซิต้ีกรุป หรือบริษัทในเครือ หรือผูแทน จะรับแจงถึงความเปนไปของความเสียหาย ความสูญเสีย
    หรือมีคาใชจายก็ตาม
8. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãªŒºÑ§¤Ñº áÅÐà¢µÍÓ¹Ò¨ÈÒÅ

ขอกำหนดและเงื่อนไขเหลานี้จะอยูภายใตการบังคับใชและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ทานตกลงอยางไมสามารถเพิกถอนไดและ
อยางไมมีเงื่อนไขตอเขตอำนาจศาลไทยเปนการเฉพาะ
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