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លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់ក្ម្មវធីិ STARBUCKS REWARDS™  

កក្ក្រចុងប្កាយ៖ នងៃទី៣០ កខបម្សា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

សូម្អាៃលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់បៃេះឱ្យាៃ្រុង្រយត័្ន ។ តាម្រយៈការចូលរមួ្ ឬការប្រើ្ាស់ក្ម្មវធីិ Starbucks 

Rewards™ បោក្អ្នក្យល់្រម្អ្ៃុវត្តតាម្លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់បៃេះ ៃិងលក្ខខណ្ឌ បសេងបទៀត្ កែលមាៃភ្ជា រ់
ជាអ្ាំណ្េះអ្ាំណាង ។ ្រសិៃបរើបោក្អ្នក្ម្ៃិយល់្រម្អ្ៃុវត្តតាម្លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់បៃេះបទ សូម្បម្តាត កុ្ាំប្រើ
្ាស់ក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ បៃេះ ។ 

លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់បៃេះ អ្ៃុវត្តបលើរាល់ការចូលរមួ្ ការប្រើ្ាស់បៅបលើកសនក្ណាម្យួ ឬទាំង្សុង នៃបេហ
ទាំររ័ ឬក្ម្មវធីិទូរស័រទ ៃិងការចូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™  កែលដាក្ឱ់្យ្រតិ្រត្តិការបដាយ្ក្ុម្ហ ុៃ 
Coffee Concepts (Cambodia) Limited (ត្បៅបៃេះបៅថា “Starbucks”) ្ក្ុម្ហ ុៃកែលទទួលាៃអាជាា រណ្ណ រី 
Starbucks Corporation ក្នុង្រេះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជា ។ លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់បៃេះ ម្ៃិកក្ក្រ ខ ៃិងលក្ខខណ្ឌ  
ឬកិ្ចច្ រម្ប្រៀងណាម្យួែនទបទៀត្ កែលបោក្អ្នក្អាចមាៃជាម្យួ Starbucks កែលទក្ទ់ងៃឹងសលិត្សល ៃិង 
បសវាក្ម្មែនទបទៀត្ បទេះរីជាក្នុងទ្ម្ងណ់ាក្ប៏ដាយ ។  

Starbucks រក្ាសិទធិក្នុងការកក្ក្រ ផ្លា ស់រតូរ ៃិង/ឬរញ្ចរក់្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™   ៃិង/ឬ លក្ខខណ្ឌ នៃការ
ប្រើ្ាស់ ឬបោលការណ៍្ែនទបទៀត្ណាម្យួ ការសតល់រត័្ម៌ាៃ ឬការកណ្នាំទក្ទ់ងបៅៃឹងក្ម្មវធីិ Starbucks 

Rewards™   ក្នុងបរលណាម្យួ តាម្ឆនទ ៃុសិទធិររស់ខាួៃកត្ម្យួេត្ ់។ រាល់ការកក្ក្រ ឬផ្លា ស់រតូរ្ត្ូវមាៃអាៃុភ្ជរ
ភ្ជា ម្ៗ រនទ ររី់ការបាេះសាយនៃការកក្ក្រទាំងបនេះបៅក្នុងបេហទាំររ័៖ https://card.starbucks.com.kh បហើយ
បោក្អ្នក្បាេះរងរ់ាល់សិទធិទាំងអ្ស់ កែលបោក្អ្នក្អាចមាៃស្មារក់ារទទួលាៃការជូៃែាំណឹ្ងអ្ាំរីការកក្ក្រ ឬ
ការផ្លា ស់រតូរខាងបលើបៃេះ ។ ការចូលរមួ្ររស់បោក្អ្នក្ក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™   រញ្ជា ក្អ់្ាំរីការយល់្រម្
ររស់បោក្អ្នក្បៅបលើលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់បៃេះ រមួ្ទាំងការកក្ក្រ ឬការផ្លា ស់រតូរបសេងៗបទៀត្ បហតុ្ែូបចនេះបោក្
អ្នក្េួរកត្្ត្ួត្រិៃិត្យលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់ បោលការណ៍្អ្ៃុវត្ត ៃិងរត័្ម៌ាៃពាក្រ់ៃ័ធឱ្យាៃបទៀងទត្ ់បែើម្បកីសែង
យល់រីខ ៃិងលក្ខខណ្ឌ កែលអ្ៃុវត្តបលើការប្រើ្ាស់ក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ បៃេះ ។ ្រសិៃបរើបោក្អ្នក្ម្ៃិ
យល់្រម្តាម្លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់បៃេះបទ បោក្អ្នក្្តូ្វកត្រញ្ឈរក់ារប្រើ្ាស់ក្ម្មវធីិ Starbucks 

Rewards™ ។ 

ក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™  របងកើត្ប ើងក្នុងបោលរាំណ្ងប្រើ្ាស់ផ្លទ ល់ខាួៃកត្រ ុបណាណ េះ ។ ការប្រើ្ាស់ជា 
លក្ខណ្ៈពាណិ្ជាក្ម្ម្ តូ្វាៃហាម្ឃាត្ ់ ។ ក្ម្មវធីិបៃេះម្ៃិាៃរបងកើត្ប ើង បដាយសាំបៅែល់ ឬក្នុងបោលរាំណ្ង
ស្មារឲ់្យជៃកែលមាៃអាយុប្កាម្ែរ់្ ាាំរី (១៨) ឆ្ន ាំប្រើ្ាស់បនេះប ើយ ។ 

http://www.starbucks.com.kh/card
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សូម្អាៃបោលការណ៍្សិទធិឯក្ជៃ កែលមាៃបាេះសាយក្នុងបេហទាំររ័៖ http://www.starbucks.com.kh/about-

us/company-information/online-policies/privacy-statement ឱ្យាៃ្រុង្រយត័្ន បែើម្បកីសែងយល់អ្ាំរីវធីិកែល  
Starbucks ្ រមូ្ល ប្រើ្ាស់ ៃិងសេរែសាយរត័្ម៌ាៃររស់អ្តិ្ងិជៃ ៃិងវធីិសាស្តសតក្នុងការបធែើរចចុរបៃភ្ជរ ឬការផ្លា ស់
រតូររត័្ម៌ាៃផ្លទ ល់ខាួៃររស់បោក្អ្នក្ ក្ែូ៏ចជាវធីិកែលបយើងបធែើការទាំនក្ទ់ាំៃងជាម្យួបោក្អ្នក្ ។ តាម្រយៈការចូល
រមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™   បោក្អ្នក្យល់្រម្ យល់្សរ ៃិង្រម្ប្រៀង បលើរាល់សក្ម្មភ្ជរទាំងអ្ស់
ររស់បយើងខាុ ាំ  កែលទក្ទ់ងៃឹងទិៃនិៃយ័រត័្ម៌ាៃររស់បោក្អ្នក្ ្សរបៅតាម្បោលការណ៍្សិទធិឯក្ជៃររស់បយើងខាុ ាំ 
។ 

 Starbucks ម្ៃិ្ត្ូវទទួលខុស្ត្ូវបលើរាល់រត័្ម៌ាៃណាម្យួររស់បោក្អ្នក្ កែលាៃរក្ាទុក្ ឬសេរែសាយ បដាយ
បោក្អ្នក្ ឬត្តិ្យជៃ ឬការខាត្រង ់ ឬខូចខាត្កែលរណាត លម្ក្រីការរក្ាទុក្ ឬការសេរែសាយរត័្ម៌ាៃបនេះបទ 
បហើយ  Starbucks ក្ម៏្ៃិ្ត្ូវទទួលខុស្ត្ូវសងកែរ បលើរាល់ទបងែើ ឬការ្រ្រឹត្តិក្ាំហុសណាម្យួររស់អ្នក្ប្រើ្ាស់
ប ើយ ។ បោក្អ្នក្េឺជាអ្នក្ទទួលខុស្ត្ូវទាំង្សុងបលើរាល់ការចូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™  ។ 

ក្នុងក្រណី្កែលបោក្អ្នក្ប្រើ្ាស់កុ្ាំរយូទរ័សាធារណ្ៈ ឬមាៃរុេគលប្ចើៃនក្ា់ៃប្រើ្ាស់កុ្ាំរយូទរ័កត្ម្យួ បែើម្បី
ចូលក្នុងេណ្ៃី Starbucks Rewards™ ររស់បោក្អ្នក្ បោក្អ្នក្្ត្ូវកត្្ាក្ែថាខាួៃាៃអ្ៃុវត្តតាម្រាល់ការ
កណ្នាំកែលពាក្រ់ៃ័ធ បែើម្បធីានថាបោក្អ្នក្ាៃផ្លត ចក់ារត្ភ្ជា រ ់ៃិងាៃចាក្បចញរីេណ្ៃី ក្នុង្ររៃ័ធកុ្ាំរយូទរ័កែល
បោក្អ្នក្ក្ាំរុងប្រើ្ាស់បនេះាៃយ ង្តឹ្ម្្តូ្វ  បែើម្បកីារពារកុ្ាំឲ្យមាៃការប្រើ្ ាស់េណ្ៃីបនេះបដាយោម ៃការ
អ្ៃុញ្ជា ត្ ក្ែូ៏ចជាការប្រើ្ាស់កាត្ Starbucks ររស់អ្នក្បោក្ ។ 

ក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™   េឺជាវធីិម្យួកែល Starbucks ប្រើ្ាស់ស្មារជ់ាការសតល់រង្វែ ៃ ់ៃិងអ្រេុណ្ែល់
អ្តិ្ងិជៃកែលមាៃភ្ជរបសាម េះ្ត្ងរ់រស់ខាួៃ ក្នុងការោា្ំ ទអាជីវក្ម្ម ៃិងជាវសលិត្សល Starbucks  ។ សមាជិក្ររស់
ក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™   មាៃឱ្កាសទទួលាៃ ៃិងសៃេាំ “ផ្លក យ” កែលអាចផ្លា ស់រតូរម្ក្ជាការទទួលាៃ
អ្ត្ថ្ របយជៃប៍សេងៗ រីក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™  កែល្ត្ូវាៃបេសាគ ល់សងកែរថាជា “រង្វែ ៃ”់ បៅតាម្    
រណាត ហាង Starbucks នននៃ្រេះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជា ។ 

កាត Starbucks 

កាត្ Starbucks សាំបៅែល់កាត្ាា សទិក្កែលមាៃរូររាង ៃិងមាៃរិទមា ក្ Starbucks កែលអ្តិ្ងិជៃអាចប្រើ្ាស់
ប្ចើៃែង បហើយអាចរញ្ចូ ល ឬរកៃថម្លុយក្នុងកាត្បនេះស្មារប់្រើ្ាស់បែើម្បបីធែើការជាវក្នុងហាង Starbucks ណា
ម្យួក្នុង្រេះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជា ។ កាត្ Starbucks អាចប្រើ្ាស់ាៃកត្បៅក្នុងហាង Starbucks ណាម្យួនៃ  
្រេះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជាកត្រ ុបណាណ េះ បហើយ្តូ្វកត្ដាក្ឱ់្យចារប់សតើម្ែាំបណ្ើ រការតាម្រយៈការរញ្ចូ លទឹក្្ាក្យ់ ងតិ្ច 
ចាំៃួៃ ្ាាំ (៥) ែុោា រអាបម្រកិ្ស្មារក់ារប្រើ្ាស់បលើក្ែាំរូង ។ ្រសិៃបរើបោក្អ្នក្ចងជ់ាវកាត្ Starbucks ជា
កាត្កាែូ បនេះ កាត្ទាំងបនេះ្ោៃក់ត្្ត្ូវដាក្ឱ់្យចារប់សតើម្ែាំបណ្ើ រការកត្រ ុបណាណ េះ ។ បៅបរលកែលបោក្អ្នក្ាៃដាក្់
កាត្ Starbucks បនេះឱ្យចារប់សតើម្ែាំបណ្ើ រការរចួបហើយ  បោក្អ្នក្ៃឹងអាចប្រើ្ាស់កាត្បនេះបែើម្បបីធែើការជាវាៃ ។ 

http://www.starbucks.com.kh/about-us/company-information/online-policies/privacy-statement
http://www.starbucks.com.kh/about-us/company-information/online-policies/privacy-statement
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ក្រ៏ ុកៃតកាត្ Starbucks ម្ៃិអាចយក្ម្ក្ទូទត្ស់ង ឬែូរជាសាច់្ ាក្ ់ឬសម្តុ្លយឥណ្ទៃាៃប ើយ ។ ជាទូបៅ 
បោក្អ្នក្អាចរិៃិត្យបម្ើលសម្តុ្លយររស់បោក្អ្នក្ាៃ តាម្រយៈការសាក្សួរបៅកាៃរុ់េគលិក្ក្នុងហាង Starbucks 

ណាម្យួនៃ្រេះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជា ឬតាម្រយៈបេហទាំររ័ https://card.starbucks.com.kh ឬតាម្រយៈក្ម្មវធីិ
ទូរស័រទ Starbucks® Cambodia ្រសិៃបរើបោក្អ្នក្ាៃ ចុេះប ម្ េះចូលរមួ្ក្ម្មវធីិ  Starbucks   Rewards™  ។ 
បៅបរលកែលសម្តុ្លយក្នុងកាត្ Starbucks ររស់បោក្អ្នក្មាៃចាំៃួៃតិ្ច បនេះបោក្អ្នក្អាចរញ្ចូ លទឹក្្ាក្ប់ៅ
ក្នុងកាត្ Starbucks រកៃថម្បទៀត្ាៃ ។ បៅក្នុង្រេះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជា បោក្អ្នក្អាចរញ្ចូ លទឹក្្ាក្ប់ៅក្នុងកាត្ 
Starbucks ររស់បោក្អ្នក្ ជារូរិយរណ្ណ ែុោា រអាបម្រកិ្ ក្នុងចាំៃួៃចបនា េះរី រីរែុោា រអាបម្រកិ្ ៃិងហាសិរបសៃ 
(USD2.50) រហូត្ែល់្ាាំរយែុោា រអាបម្រកិ្  (USD500.00)  បដាយទឹក្្ាក្ច់ាំៃួៃ្ាាំរយែុោា រ អាបម្រកិ្បៃេះ 
(USD500.00) ជាចាំៃួៃទឹក្្ាក្អ់្តិ្ររមា កែលអាចរក្ាទុក្ក្នុងកាត្នបរលណាក្ា៏ៃ ។ បោក្អ្នក្្ត្ូវកត្ដាក្ក់ាត្ 

Starbucks ឱ្យចារប់សតើម្ែាំបណ្ើ រការ ឬរញ្ចូ លទឹក្្ាក្ក់្នុងកាត្ Starbucks តាម្រយៈការរងជ់ាសាច់្ ាក្ ់ ឬប្រើ
្ាស់កាត្ឥណ្ទៃ កត្បោក្អ្នក្ម្ៃិអាចប្រើកាត្ Starbucks ម្យួបែើម្បរីញ្ចូ លទឹក្្ាក្ប់ៅឲ្យកាត្ Starbucks 
ម្យួបសេងបទៀត្ាៃបទ ។ 

កាត្ Starbucks ររស់បោក្អ្នក្ៃឹងសុត្ក្ាំណ្ត្ក់្នុងរយៈបរលរី (៣) ឆ្ន ាំ រនទ ររី់ការបធែើ្រតិ្រត្តិការហិរញ្ា វត្ថុចុង
ប្កាយបេរងអស់ ។ ពាក្យ ”្រតិ្រត្តិការហិរញ្ា វត្ថុ” សាំបៅែល់សក្ម្មភ្ជរណាម្យួែូចខាងប្កាម្៖ 

• ការចារប់សតើម្ែាំបណ្ើ រការកាត្ 
• ការរញ្ចូ លទឹក្្ាក្ ់
• ការរតូរយក្រង្វែ ៃស់្មារក់ាត្ Starbucks កែលាៃចុេះរញ្ា ីក្នុង្ររៃ័ធរចួ 
• ្រតិ្រត្តិការជាវ ៃិង 
• ការបសទរ្ាក្ ់(តាម្ៃិយម្ៃយ័ែូចខាងប្កាម្) រវាងកាត្ Starbucks កែលាៃចុេះរញ្ា ីក្នុង្ររៃ័ធរចួ ។ 

បៅបរលកាត្ Starbucks មាៃការសុត្ក្ាំណ្ត្ ់ឬមាៃការផ្លា ស់រតូរណាម្យួបលើរទរញ្ាត្តិចារ ់ការអ្ៃុវត្ត ៃីតិ្វធីិ ៃិង
រចនសម្ពៃ័ធកែលបធែើឲ្យកាត្ Starbucks កលងមាៃសុរលភ្ជរ ឬ្រសិទធិភ្ជរ បនេះសម្តុ្លយកែលបៅសល់ក្នុងកាត្ 

Starbucks បនេះៃឹង្តូ្វទុក្ជាបមាឃៈភ្ជា ម្ៗ បដាយរុាំចាាំាចម់ាៃការជូៃែាំណឹ្ងែល់បោក្អ្នក្ប ើយ ។ សម្តុ្លយ
កែលបៅសល់ក្នុងកាត្ Starbucks បនេះៃឹងកាា យជាចាំណូ្លររស់ Starbucks បហើយ Starbucks ម្ៃិ្តូ្វមាៃការ
ទទួលខុស្តូ្វ ឬកាត្រែកិ្ចចអ្ែីទាំងអ្ស់ចាំបពាេះមាច ស់កាត្ Starbucks បនេះ ។ បែើម្បបីជៀសវាងការម្ៃទិលសងេយ័ (បដាយ
ម្ៃិេិត្ែល់អ្ែីកែលាៃក្ាំណ្ត្ស់ទុយរីលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់បៃេះ)  សម្តុ្លយកែលបៅសល់ម្ៃិអាចបធែើការទូទត្់
សងវញិាៃប ើយ ។ 

ការចូលជាសមាជិកកនងុកម្មវិធី Starbucks Rewards™ 

បោក្អ្នក្អាចចុេះប ម្ េះក្នុងក្ម្មវធីិ  Starbucks  Rewards™  បហើយចារប់សតើម្សៃេាំផ្លក យតាម្រយៈការចូលបៅកាៃ់
បេហទាំររ័ https://card.starbucks.com.kh ឬការរញ្ចូ លក្ម្មវធីិទូរស័រទ Starbucks® Cambodia បហើយអ្ៃុវត្ត
តាម្ការកណ្នាំបែើម្បរីបងកើត្េណ្ៃី Starbucks Rewards™ បហើយចុេះរញ្ា ីកាត្ Starbucks (យ ងតិ្ចចាំៃួៃម្យួ 

http://www.starbucks.com.kh/card
http://www.starbucks.com.kh/card
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(១)) បៅក្នុងេណ្ៃី Starbucks Rewards™ បនេះ ។ រនទ ររី់ការចុេះប ម្ េះរបងកើត្េណ្ៃីរចួ បោក្អ្នក្ៃឹងទទួល
ាៃ អីុ្កម្ លរញ្ជា ក្រី់ការចុេះប ម្ េះបនេះ បសាើបៅកាៃអ់ាសយដាា ៃអីុ្កម្ លររស់បោក្អ្នក្ កែលាៃប្រើ្ាស់ស្មារ់
ការចុេះប ម្ េះ  ៃិងដាក្ឱ់្យចារប់សតើម្ែាំបណ្ើ រការេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្ ។  ្រសិៃបរើបោក្អ្នក្ម្ៃិាៃទទួលអីុ្កម្ ល
រញ្ជា ក្រី់ការចុេះប ម្ េះបនេះក្នុងរយៈបរល  ២៤   បមា ង   សូម្បធែើការទាំនក្ទ់ាំៃងម្ក្ម្ជឈម្ណ្ឌ លបសវាក្ម្ម អ្តិ្ងិជៃ
ររស់ Starbucks Rewards™ តាម្រយៈបលខទូរស័រទទាំនក្ទ់ាំៃង៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៦ ៥៩១ ។ 

ែាំបណ្ើ រការនៃការចុេះប ម្ េះត្្មូ្វឱ្យបោក្អ្នក្សតល់រត័្ម៌ាៃែូចត្បៅ៖ បលខកូ្ត្សមាៃ ត្ ់ អីុ្កម្ ល (ទម្ទរបែើម្បទីទួល
ាៃ Rewards ទាំងអ្ស់) អាសយដាា ៃ បលខទូរស័រទ បលខកូ្ត្កាត្ Starbucks ៃិងបលខសមាៃ ត្ប់លើកាត្ នងៃកខឆ្ន ាំ
ក្ាំបណ្ើ ត្ ប ម្ េះ ៃិងជប្ម្ើសររស់អ្នក្ពាក្រ់ៃ័ធៃឹងការទទួលាៃរត័្ម៌ាៃ ៃិងក្ម្មវធីិរិបសសបសេងៗអ្ាំរីក្ម្មវធីិ ។  

បោក្អ្នក្អាចចុេះរញ្ា ីកាត្ Starbucks ចូលបៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្បៅបរលណាក្ា៏ៃ ក្រ៏ ុកៃតបោក្អ្នក្អាច
មាៃេណ្ៃីស្មារខ់ាួៃឯងកត្ម្យួ (១) េត្ ់។ បោក្អ្នក្អាចចុេះរញ្ា ី ឬរកៃថម្កាត្ Starbucks ក្នុងចាំៃួៃប្ចើៃរាំសុត្
្តឹ្ម្នម្ៃ (២០) កាត្បៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្ ។ បោក្អ្នក្អាចបធែើការបសទរសម្តុ្លយទាំង្សុងរីកាត្ Starbucks 

ម្យួ (“កាត្កែល្តូ្វាៃបសទរ”) បៅកាត្ Starbucks ម្យួបទៀត្ាៃ (“ការបសទរ្ាក្”់) តាម្រយៈេណ្ៃីកត្ម្យួ រ ុកៃត
ការបសទរសម្តុ្លយបដាយកសនក្ម្ៃិ្តូ្វាៃអ្ៃុញ្ជា ត្បទ ។ កាត្កែល្ត្ូវាៃបសទរបនេះ ៃឹងក្រកាា យបៅជាកាត្ទបទ រ ុកៃត
បៅកត្រៃតមាៃសុរលភ្ជរស្មារក់ារប្រើ្ាស់ ៃិងរញ្ចូ ល្ាក្រ់ៃតបទៀត្ាៃ ។ ការបសទរសម្តុ្លយក្នុងកាត្ 

Starbucks អាចបធែើាៃបដាយខាួៃររស់បោក្អ្នក្ផ្លទ ល់ តាម្រយៈការចូលបៅកាៃប់េហទាំររ័ ឬក្ម្មវធីិទូរស័រទ 
Starbucks® Cambodia ។ 

ចំនួនផ្កា យដែលសនសបំាន 

មាៃកត្្រតិ្រត្តិការកែលាៃទូទត្ត់ាម្រយៈកាត្ Starbucks កត្រ ុបណាណ េះ កែលអាចទទួលាៃផ្លក យស្មាររ់ញ្ចូ ល
បៅក្នុងេណ្ៃី Starbucks Rewards™ ាៃ ។ 

អ្ត្ថ្ របយជៃក៍ែលបោក្អ្នក្អាចទទួលាៃរីក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ េឺអា្ស័យបៅបលើចាំៃួៃផ្លក យកែល
បោក្អ្នក្សៃេាំាៃ ។ បោក្អ្នក្អាចសៃេាំចាំៃួៃផ្លក យបៃេះ តាម្រយៈការជាវរីក្នុងហាង Starbucks ណាម្យួបៅក្នុង
្របទសក្ម្ពុជា បដាយបោក្អ្នក្្ត្ូវរង្វា ញកាត្ Starbucks ររស់បោក្អ្នក្ កែលាៃចុេះរញ្ា ីបៅក្នុង្ររៃ័ធរចួបហើយ 
ឬារកូ្ែបៅក្នុងក្ម្មវធីិទូរស័រទ Starbucks® Cambodia បៅកាៃរុ់េគលិក្ររស់ Starbucks បៅបរលទូទត្់្ ាក្ ់។ 

សូម្រញ្ជា ក្ថ់ាការចាំណាយៃឹង្តូ្វយក្ម្ក្េណ្ន បហើយចាំៃួៃផ្លក យៃឹង្តូ្វាៃរាររ់ញ្ចូ ល កត្ក្នុងក្រណី្កែលកាត្ 

Starbucks ររស់បោក្អ្នក្ ្តូ្វាៃចុេះរញ្ា ីបៅក្នុង្ររៃ័ធ ស្មារេ់ណ្ៃី Starbucks Rewards™ ររស់បោក្អ្នក្
រចួបហើយ  ។ រកៃថម្រីបៃេះ បោក្អ្នក្្ត្ូវរង្វា ញកាត្ Starbucks កែលាៃចុេះរញ្ា ីក្នុង្ររៃ័ធររស់បោក្អ្នក្រចួបហើយ 
ឬារកូ្ែបៅក្នុងក្ម្មវធីិទូរស័រទ Starbucks® Cambodia ស្មារប់សកៃ (Scan) បៅបរលទូទត្់្ ាក្ ់។ 

ចាំៃួៃផ្លក យៃឹងម្ៃិ្តូ្វាៃសតល់ឱ្យចាំបពាេះការជាវទាំងឡាយណា កែលប្រើកាត្ Starbucks កែលាៃចុេះរញ្ា ីក្នុង
្ររៃ័ធ បៅក្នុងហាង Starbucks ណាម្យួប្ៅរី្របទសក្ម្ពុជា ឬស្មារក់ារជាវកាត្ Starbucks gift ប ើយ ។ 
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បោក្អ្នក្ៃឹងទទួលាៃចាំៃួៃផ្លក យ អា្ស័យបៅតាម្ត្នម្ានៃការជាវររស់បោក្អ្នក្ បដាយបោក្អ្នក្ៃឹងទទួលាៃ
ផ្លក យចាំៃួៃ ១ (ម្យួ) ស្មារក់ារចាំណាយអ្ស់ទឹក្្ាក្ច់ាំៃួៃ ៥០ បសៃ ែុោា រអាបម្រកិ្ តាម្រយៈកាត្ Starbucks 

កែលាៃចុេះរញ្ា ីក្នុង្ររៃ័ធរចួ ។ តាម្រយៈឆនទ ៃុសិទធិររស់ Starbucks ចាំៃួៃផ្លក យអាច្តូ្វាៃសតល់ឲ្យក្នុងចាំៃួៃណា
ម្យួ អា្ស័យបៅតាម្ត្នម្ានៃការជាវ កែលាៃទូទត្ប់រញបលញ តាម្រយៈកាត្ Starbucks កែលាៃចុេះរញ្ា ីក្នុង
្ររៃ័ធរចួរ ុបណាណ េះ ។ 

ជាទូបៅចាំៃួៃផ្លក យកែលាៃរីការជាវរីក្នុងហាង Starbucks ៃឹង្តូ្វរញ្ចូ លបៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្ភ្ជា ម្ៗ
បដាយសែ័យ្រវត្តិ រនទ ររី់្រតិ្រត្តិការ្តូ្វាៃរញ្ចរ ់ឬក្នុងរយៈបរល្រមាណ្  កសសិរ្ាាំរី  (៤៨)  បមា ង ។  ជា
បរឿយៗ បយើងខាុ ាំ ឬអ្នក្កែលទទួលាៃការអ្ៃុញាត្រីបយើងខាុ ាំ អាចសតល់ជូៃអ្នក្ៃូវក្ម្មវធីិរិបសស បដាយសតល់ៃូវផ្លក យ
ស្មារក់្ម្មវធីិរិបសសបនេះ (Promotional Stars) ។ ផ្លក យស្មារក់្ម្មវធីិរិបសស (Promotional Stars) ែូចជា
ចាំៃួៃផ្លក យរកៃថម្ជាបែើម្ អាច្តូ្វាៃសតល់ឲ្យ្សរតាម្ការសតល់ក្ម្មវធីិរិបសសកែលពាក្រ់ៃ័ធ រូក្រមួ្ជាម្យួៃិង 
លក្ខខណ្ឌ រកៃថម្បសេងបទៀត្ កែលាៃក្ាំណ្ត្ស់្មារក់ារសតល់ក្ម្មវធីិរិបសសបនេះ ។  

 

កម្ម្ិតអតថម្រយោជន៍ននកម្មវិធ ីStarbucks Rewards™ 

រចចុរបៃនអ្ត្ថ្ របយជៃន៍ៃក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ មាៃចាំៃួៃ រីរ (២) ក្្ម្តិ្  កែល្ត្ូវាៃក្ាំណ្ត្ត់ាម្រយៈ
ចាំៃួៃផ្លក យ កែលាៃសៃេាំបៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្  ស្មាររ់ាល់រយៈបរល  ១២  (ែររី់រ) កខ ជារ់ៗ ោន  ។ 
តាម្រយៈការបរើក្េណ្ៃី ៃិងការចុេះរញ្ា ីកាត្ Starbucks កែលាៃែាំបណ្ើ រការរចួបៅក្នុង្ររៃ័ធ បោក្អ្នក្ៃឹង្តូ្វ
ាៃចុេះប ម្ េះបដាយសែ័យ្រវត្តិបៅក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ បដាយទទួលាៃអ្ត្ថ្ របយជៃ៍្ តឹ្ម្ក្្ម្តិ្
សមាជិក្នរត្ង (Green Level) ។ ្រសិៃបរើបោក្អ្នក្សៃេាំាៃផ្លក យងមីចាំៃួៃ រីររយ (២០០) ផ្លក យ ក្នុងរយៈបរល 
១២ (ែររី់រ) កខ រនទ ររី់កាលររបិចេទនៃការចុេះប ម្ េះ បោក្អ្នក្ៃឹងទទួលាៃអ្ត្ថ្ របយជៃ៍្ តឹ្ម្ក្្ម្តិ្សមាជិក្
មាស (Gold Level)  ។  

បៅបរលបោក្អ្នក្ទទួលាៃក្្ម្តិ្ណាម្យួនៃអ្ត្ថ្ របយជៃ ៍កែលមាៃក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ បោក្
អ្នក្ៃឹងទទួលាៃអ្ត្ថ្ របយជៃជ៍ាក្ោ់ក្ស់្មារក់្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃប៍នេះ ។ 

បែើម្បរីក្ាអ្ត្ថ្ របយជៃទ៍ាំងអ្ស់ កែលាៃសតល់ឱ្យស្មារក់្្ម្តិ្អ្ត្ថ្របយជៃស៍មាជិក្នរត្ង បោក្អ្នក្្ោៃក់ត្
ចុេះរញ្ា ីបលើកាត្ Starbucks កែលាៃែាំបណ្ើ រការរចួណាម្យួ បៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្ ។ 

បែើម្បរីក្ាអ្ត្ថ្ របយជៃទ៍ាំងអ្ស់ កែលាៃសតល់ឱ្យស្មារក់្្ម្តិ្អ្ត្ថ្របយជៃស៍មាជិក្មាស បោក្អ្នក្្ត្ូវសៃេាំ
ផ្លក យងមីឲ្យាៃយ ងតិ្ច ចាំៃួៃ ២០០ (រីររយ) ផ្លក យ ក្នុងរយៈបរល ១២ (ែររី់រ) កខ ជារ់ៗ ោន  រនទ ររី់កាលររបិចេទ
កែលបោក្អ្នក្្ៃែល់ក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្មាស ។ នកាលររបិចេទេ្ម្រខួ់រនៃការទទួលាៃក្្ម្តិ្
អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្មាស ការរារច់ាំៃួៃផ្លក យៃឹង្ត្ូវចារប់សតើម្សារជាងមី ។ ការេិត្ប ើងវញិនៃក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃ៍
សមាជិក្មាសបៃេះ មាៃៃយ័ថា ចាំៃួៃផ្លក យៃឹង្តូ្វរតូរជាសែ័យ្រវត្តិ បៅជាចាំៃួៃបេសជាៈកែលសតល់ឲ្យបដាយម្ៃិេិត្នងា 
(េិត្រស្តងគរចុ់េះ) បហើយចាំៃួៃផ្លក យកែលបៅសល់ៃឹង្តូ្វាៃរង្វា ញរនទ ររី់ការរតូរបៃេះ ។ ឧទហរណ៍្ ្រសិៃបរើ
បោក្អ្នក្មាៃផ្លក យចាំៃួៃ ១៥០ (ម្យួរយហាសិរ) ផ្លក យ ការេិត្ប ើងវញិនៃក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្មាស 
មាៃៃយ័ថាអ្នក្មាៃសិទធិទទួលាៃបេសជាៈចាំៃួៃ ១ (ម្យួ) កក្វ កែលសតល់ឲ្យបដាយម្ៃិេិត្នងា បហើយអ្នក្ៃឹង្ត្ូវមាៃ
ផ្លក យចាំៃួៃ ៥០ (ហាសិរ) ផ្លក យបទៀត្ កែលបៅសល់ ។  
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សូម្រញ្ជា ក្ស់ងកែរថា ចាំៃួៃផ្លក យកែលសៃេាំាៃបៅក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃៃី៍ម្យួៗ បៅក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks 

Rewards™ មាៃសុរលភ្ជរស្មារក់ត្រយៈបរល ១២ (ែររី់រ) កខ បដាយេិត្ចាររី់កាលររបិចេទកែលបោក្អ្នក្្ៃ
ែល់ក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃណ៍ាម្យួ ។ យ ងណាម្ញិ រាល់រង្វែ ៃក់ែលបោក្អ្នក្សៃេាំាៃ រ ុកៃតម្ៃិាៃរតូរ បហើយម្ៃិ
ទៃសុ់ត្ក្ាំណ្ត្ ់ ៃឹងរៃតរក្ាទុក្បៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្ បហើយបោក្អ្នក្អាចរតូរយក្រង្វែ ៃប់នេះាៃ ្សរតាម្
លក្ខខណ្ឌ កែលាៃក្ាំណ្ត្ក់្នុងបៃេះ ។  

បោក្អ្នក្អាចរិៃិត្យ   ឬតាម្ដាៃចាំៃួៃផ្លក យររស់បោក្អ្នក្កែលបៅសល់    ៃិងរង្វែ ៃក់ែលមាៃសតល់ឲ្យតាម្រយៈ   
បេហទាំររ័ https://card.starbucks.com.kh ឬក្ម្មវធីិទូរស័រទ Starbucks® Cambodia  ។ Starbucks រក្ាសិទធិ
ក្នុងការផ្លា ស់រតូរ ក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃម៍្យួចាំៃួៃ ៃិងផ្លា ស់រតូរអ្ត្ថ្ របយជៃ ៍ ៃិងរង្វែ ៃក់ែលមាៃស្មារក់្្ម្តិ្អ្ត្ថ
្របយជៃៃី៍ម្យួៗ បៅតាម្ឆនទ ៃុសិទធិររស់ខាួៃ ។  

 

កម្ម្ិតអតថម្រយោជន៍សមាជិកនរតង (Green Level) 

បដាយ្ោៃក់ត្ចុេះរញ្ា ីកាត្ Starbucks កែលាៃែាំបណ្ើ រការរចួបៅក្នុង្ររៃ័ធ បោក្អ្នក្ៃឹង្តូ្វាៃចុេះប ម្ េះបដាយ
សែ័យ្រវត្តិបៅក្នុងក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្នរត្ង (Green Level) នៃក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™  ។ 
្រសិៃបរើ បោក្អ្នក្ម្ៃិអាចសៃេាំាៃផ្លក យចាំៃួៃ ២០០ (រីររយ) ផ្លក យ ក្នុងរយៈបរល ១២ (ែររី់រ) កខ បែើម្បតី្បម្ាើង
បៅែល់ក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្មាសបទ បោក្អ្នក្ៃឹងរៃតសថិត្បៅក្នុងក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្នរត្ង 
បហើយផ្លក យររស់បោក្អ្នក្ៃឹង្តូ្វេិត្ប ើងវញិរីសូៃយ (០) ។ រង្វែ ៃក់ែលមាៃស្មារក់្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្
នរត្ងរមួ្មាៃ៖ 

• រង្វែ ៃស់្មារន់ងៃក្ាំបណ្ើ ត្ ។ បោក្អ្នក្ៃឹងទទួលាៃបេសជាៈទាំហាំ Tall  ម្យួកក្វ បៅក្នុងកខនៃនងៃក្ាំបណ្ើ ត្
ររស់បោក្អ្នក្ ែូចកែលាៃក្ាំណ្ត្ខ់ាងប្កាម្៖ 
រង្វែ ៃស់្មារន់ងៃក្ាំបណ្ើ ត្ ៃឹង្តូ្វរាររ់ញ្ចូ លបដាយសែ័យ្រវត្តិបៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្ បៅនងៃទី១ នៃកខ
នៃនងៃក្ាំបណ្ើ ត្ររស់បោក្អ្នក្ ។ ការសតល់រង្វែ ៃស់្មារន់ងៃក្ាំបណ្ើ ត្បៃេះ ៃឹង្ត្ូវសុត្ក្ាំណ្ត្ប់ៅនងៃរនទ ររី់កខនៃ
នងៃក្ាំបណ្ើ ត្ររស់បោក្អ្នក្ ។ បោក្អ្នក្្ត្ូវរង្វា ញកាត្ Starbucks កែលាៃាៃចុេះរញ្ា ីក្នុង្ររៃ័ធរចួ ឬ
ារកូ្ែបៅក្នុងក្ម្មវធីិទូរស័រទ Starbucks® Cambodia បៅកាៃរុ់េគលិក្ Starbucks បៅក្នុងហាង 

Starbucks បែើម្បរីតូរយក្រង្វែ ៃរ់រស់បោក្អ្នក្ ។ បោក្អ្នក្ទទួលាៃរង្វែ ៃស់្មារន់ងៃក្ាំបណ្ើ ត្កត្ម្យួរ ុបណាណ េះ 
បដាយម្ៃិេិត្រីចាំៃួៃកាត្ Starbucks កែលាៃចុេះរញ្ា ី កែលអ្នក្មាៃប ើយ ។ រង្វែ ៃស់្មារន់ងៃក្ាំបណ្ើ ត្
អាចរតូរាៃកត្បៅក្នុងហាង   Starbucks  បៅក្នុង្របទសក្ម្ពុជារ ុបណាណ េះ  បហើយម្ៃិ្តូ្វាៃអ្ៃុវត្តចាំបពាេះ 
បេសជាៈកែលបរៀរចាំប្សចបៅក្នុងែរបនេះបទ (ready-to-drink bottled beverages) ។  

• ចាំៃួៃផ្លក យបទែែង  ស្មារក់ារជាវបលើក្ែាំរូង  ក្នុងរយៈបរលសាម្សិរ (៣០) នងៃរនទ ររី់ចុេះរញ្ា ីក្នុង្ររៃ័ធ
រចួ ។ 

• ទទួលាៃផ្លក យចាំៃួៃ ៥ (្ាាំ) រកៃថម្ ស្មាររ់ាល់ការជាវបេសជាៈ សតល់ជូៃមាៃក្ាំណ្ត្ៃី់ម្យួៗ 
(promotional beverage) ក្នុងសាត ហ៍ែាំរូងនៃការបចញលក្ ់។  

 

 

http://www.starbucks.com.kh/card
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កម្ម្ិតអតថម្រយោជន៍សមាជិកមាស 
រនទ ររី់ទទួលាៃផ្លក យចាំៃួៃរីររយ (២០០)  ក្នុងរយៈបរល ១២ (ែររី់រ) កខ បោក្អ្នក្ៃឹង្តូ្វាៃរញ្ចូ លម្ក្ 
“ក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្មាស (Gold Level)” បហើយសម្តុ្លយនៃចាំៃួៃផ្លក យៃឹង្តូ្វក្ាំណ្ត្ស់ារជាងមី ។ 
ស្មារជ់ារត័្ម៌ាៃ ការក្ាំណ្ត្ស់ារជាងមីស្មារក់្ាំរតិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្មាសមាៃៃយ័ថា ចាំៃួៃផ្លក យទាំងអ្ស់
ៃឹង្តូ្វរតូរជាចាំៃួៃបេសជាៈបដាយឥត្េិត្នងា (េិត្រស្តងគរចុ់េះ) បហើយរនទ រម់្ក្វាៃឹងរង្វា ញកត្ចាំៃួៃផ្លក យកែលបៅសល់
រនទ ររី់ការក្ាំណ្ត្ស់ារជាងមីបៃេះកត្រ ុបណាណ េះ ។ អ្ត្ថ្ របយជៃក៍ែលាៃម្ក្រីក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្មាស 
មាៃែូចខាងប្កាម្ ្រសិៃបរើក្នុងរយៈបរល ែររី់រ (១២) កខ បៅបរលកែលបោក្អ្នក្ាៃ្ៃែល់ ឬបៅរក្ាក្ាំរតិ្
សមាជិក្មាសែកែល៖ 

• រង្វែ ៃច់ាំបពាេះក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្នរត្ង៖ បោក្អ្នក្បៅកត្អាចរតូរយក្រង្វែ ៃ ់ ទាំងឡាយណាកែល
ម្ៃិទៃា់ៃរតូរ រីក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្នរត្ង កែលម្ៃិទៃសុ់ត្ក្ាំណ្ត្ម់្ុៃបរលកែលបោក្អ្នក្
ាៃែល់ក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្មាស ។ រ ុកៃតបោក្អ្នក្្ត្ូវកត្រតូររង្វែ ៃក់ែលម្ៃិទៃប់្រើ្ាស់ទាំង
បនេះ ក្នុងរយៈបរលសុរលភ្ជរររស់វា ។ 

• រង្វែ ៃស់្មារន់ងៃខួរក្ាំបណ្ើ ត្៖ បោក្អ្នក្ៃឹងទទួលាៃបេសជាៈទាំហាំ Tall  ចាំៃួៃ ១ ក្នុងកខនៃនងៃក្ាំបណ្ើ ត្ររស់
បោក្អ្នក្ែូចាៃបរៀររារខ់ាងប្កាម្៖ 

រង្វែ ៃន់ងៃខួរក្ាំបណ្ើ ត្ៃឹង្តូ្វាៃរញ្ចូ លក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្បដាយសែ័យ្រវត្តិបៅនងៃទី១នៃកខក្ាំបណ្ើ ត្
ររស់បោក្អ្នក្ ។ ការសតល់បអាយៃូវរង្វែ ៃខួ់រក្ាំបណ្ើ ត្បៃេះៃឹងសុត្ក្ាំណ្ត្ប់ៅនងៃរនទ រន់ៃកខក្ាំបណ្ើ ត្ ។ បោក្
អ្នក្្ត្ូវរង្វា ញកាត្ Starbucks កែលាៃាៃចុេះរញ្ា ីក្នុង្ររៃ័ធរចួ ឬារកូ្ែបៅក្នុងក្ម្មវធីិទូរស័រទ 
Starbucks® Cambodia បៅកាៃរុ់េគលិក្ Starbucks បៅក្នុងហាង Starbucks បែើម្បរីតូរយក្រង្វែ ៃរ់រស់
បោក្អ្នក្ ។ បោក្អ្នក្ទទួលាៃរង្វែ ៃស់្មារន់ងៃក្ាំបណ្ើ ត្កត្ម្យួរ ុបណាណ េះ បដាយម្ៃិេិត្រីចាំៃួៃកាត្ 

Starbucks កែលាៃចុេះរញ្ា ី កែលអ្នក្មាៃប ើយ ។ រង្វែ ៃស់្មារន់ងៃក្ាំបណ្ើ ត្អាចរតូរាៃកត្បៅក្នុងហាង 

Starbucks បៅក្នុង្របទសក្ម្ពុជារ ុបណាណ េះ បហើយម្ៃិ្តូ្វាៃអ្ៃុវត្តចាំបពាេះបេសជាៈកែលបរៀរចាំប្សចបៅ
ក្នុងែរបនេះបទ (ready-to-drink bottled beverages) ។ 

• រង្វែ ៃប់េសជាៈម្ៃិេិត្នងា៖  បោក្អ្នក្ៃឹងទទួលាៃបេសជាៈបធែើបដាយនែ ទាំហាំ Tall ចាំៃួៃម្យួ (១) តាម្ការ
ប្ជើសបរ ើសររស់បោក្អ្នក្ ស្មាររ់ាល់ផ្លក យចាំៃួៃ ម្យួរយ (១០០) កែលបោក្អ្នក្ទទួលាៃ រកៃថម្រីបលើ
ផ្លក យចាំៃួៃរីររយ (២០០) កែលបោក្អ្នក្្ត្ូវមាៃ បែើម្បទីទួលាៃក្្ម្តិ្អ្ត្ថ្ របយជៃស៍មាជិក្មាស ែូច
ាៃបរៀររារខ់ាងប្កាម្៖ 

 

រង្វែ ៃប់េសជាៈម្ៃិេិត្នងាររស់បោក្អ្នក្ៃឹង្តូ្វាៃរញ្ចូ លបៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្បដាយសែ័យ្រវត្តិ
ក្នុងរយៈបរល្រមាណ្កសសិរ្ាាំរី (៤៨) បមា ងរនទ ររី់បោក្អ្នក្ទទួលាៃផ្លក យចាំៃួៃ ម្យួរយ (១០០) 
រកៃថម្ ។ រង្វែ ៃប់េសជាៈម្ៃិេិត្នងាបៃេះៃឹង្ត្ូវសុត្ក្ាំណ្ត្រ់នទ ររី់រយៈបរលចាំៃួៃ ម្យួ (១) កខ េិត្ចាររី់នងៃ
កែលរង្វែ ៃប់េសជាៈម្ៃិេិត្នងាបនេះ ្តូ្វាៃរញ្ចូ លបៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្ ។ បោក្អ្នក្្ត្ូវកត្យក្
កាត្ Starbucks ររស់បោក្អ្នក្ ឬារកូ្ែក្នុងក្ម្មវធីិទូរស័រទ Starbucks Cambodia ម្ក្រង្វា ញរុេគលិក្ក្នុង
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ហាង Starbucks បែើម្បរីតូរយក្រង្វែ ៃរ់រស់បោក្អ្នក្ ៃិងទទួលាៃរង្វែ ៃប់េសជាៈម្ៃិេិត្នងា ។ បោក្អ្នក្ៃឹង
ទទួលាៃរង្វែ ៃប់េសជាៈម្ៃិេិត្នងាចាំៃួៃម្យួ (១) បៅបរលណាកែលបោក្អ្នក្មាៃផ្លក យចាំៃួៃ ម្យួរយ 
(១០០) រកៃថម្បទៀត្ ។ រង្វែ ៃប់េសជាៈម្ៃិេិត្នងា អាចរតូរយក្ាៃកត្បៅក្នុងហាង Starbucks បៅក្នុង្របទស
ក្ម្ពុជាកត្រ ុបណាណ េះ បហើយម្ៃិ្តូ្វាៃអ្ៃុវត្តចាំបពាេះបេសជាៈកែលបរៀរចាំប្សចបៅក្នុងែរបនេះបទ (ready-to-

drink bottled beverages) ។ 

• បោក្អ្នក្ៃឹងទទួលាៃផ្លក យរកៃថម្ចាំៃួៃ្ាាំ (៥) ស្មាររ់ាល់ការជាវបេសជាៈ សតល់ជូៃមាៃក្ាំណ្ត្ៃី់ម្យួៗ 
(promotional beverage) ក្នុងសាត ហ៍ែាំរូងនៃការបចញលក្ ់។ 

• បោក្អ្នក្ៃឹងទទួលាៃផ្លក យរកៃថម្ចាំៃួៃ្ាាំរីរ (៧) ស្មាររ់ាល់ការជាវសលិត្សលប្រើ្ាស់ (serve-

ware) ។  
• ការសតល់ជូៃរិបសស ៃិង/ឬ លិខិត្អ្បញ្ា ើញ៖ បោក្អ្នក្អាចទទួលាៃៃូវការសតល់ជូៃរិបសស ៃិង/ឬ លិខិត្

អ្បញ្ា ើញបែើម្បចូីលរមួ្ក្នុង្រឹត្តិការណ៍្នន  កែលាៃបរៀរចាំប ើងបដាយ  ឬស្មារ ់ Starbucks  តាម្រយៈ 
អីុ្កម្ ល ឬលិខិត្អ្បញ្ា ើញ តាម្ឆនទ ៃុសិទធិររស់ Starbucks   ។ បោក្អ្នក្្ត្ូវសតល់ការ្រម្ប្រៀងចូលរមួ្បែើម្បី
ទទួលាៃការសតល់ជូៃស្មារក់្ម្មវធីិរិបសសរី Starbucks  បហើយត្្ម្ូវបអាយបោក្អ្នក្សតល់អីុ្កម្ ល បលខ
ទូរស័រទ ៃិងអាសយដាា ៃ បែើម្បទីទួលាៃការសតល់ជូៃរិបសស ៃិង/ឬ លិខិត្អ្បញ្ា ើញររស់បោក្អ្នក្ ។  ការ
សតល់ជូៃរិបសស ៃិង/ឬ លិខិត្អ្បញ្ា ើញ អាចក្ាំណ្ត្ា់ៃបសេងៗោន  បដាយអា្ស័យបលើចរតិ្លក្ខណ្ៈ ៃិង
ជប្ម្ើសនៃការជាវ ។ ការសតល់ជូៃរិបសស អាចរមួ្មាៃការរញ្ចុ េះត្នម្ាបលើអាហារ បេសជាៈ ៃិងទាំៃិញបដាយ
មាៃងិរៈបវោក្ាំណ្ត្ ់  ។ ការសតល់ជូៃរិបសស អាចមាៃការក្ាំហិត្ជាក្ោ់ក្ណ់ាម្យួ រមួ្មាៃកាលររបិចេទ
សុត្ក្ាំណ្ត្ ់ៃិងការសតល់រយៈក្ាំណ្ត្ស់្មារក់ាររតូរយក្រង្វែ ៃ ់ ។ រាល់ការសតល់ជូៃរិបសស ្តូ្វបធែើប ើងបដាយ
រុេគលបោក្អ្នក្ផ្លទ ល់រ ុបណាណ េះ បហើយម្ៃិអាចកចក្រ ាំកលក្ ងត្ចម្ាង ឬបសទរាៃបទ ។ បោក្អ្នក្អាចៃឹង្ត្ូវ
ាៃទម្ទរឱ្យរង្វា ញកាត្ Starbucks កែលាៃចុេះរញ្ា ីក្នុង្ររៃ័ធររស់បោក្អ្នក្ ឬារកូ្ែក្នុងក្ម្មវធីិ
ទូរស័រទ Starbucks Cambodia ម្ក្ជាម្យួបែើម្បទីទួលាៃការសតល់ជូៃរិបសសបៃេះ ។ សូម្អាៃរត័្ម៌ាៃ
លម្អតិ្ពាក្រ់ៃ័ធៃឹងការសតល់ជូៃទាំងបៃេះឱ្យាៃ្រុង្រយត័្នបែើម្បទីទួលាៃរត័្ម៌ាៃជាក្ោ់ក្ ់ កាលររបិចេទ
សុត្ក្ាំណ្ត្ ់ ការក្្ម្តិ្  ៃិងការដាក្ក់្ាំហិត្បសេងៗ  បៅបរលការសតល់ជូៃបនេះ ាៃរញ្ចូ លក្នុងេណ្ៃីររស់
អ្នក្ ។ 

បោក្អ្នក្្ត្ូវទទួលខុស្ត្ូវចាំបពាេះការបធែើរចចុរបៃនភ្ជររត័្ម៌ាៃក្នុងេណ្ៃី Starbucks Rewards™ ររស់បោក្
អ្នក្ ៃិង្តូ្វធានថារត័្ម៌ាៃកែលបោក្អ្នក្ាៃរញ្ចូ លបៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្ ជារត័្ម៌ាៃកែល្តឹ្ម្្តូ្វ 
ៃិងជារត័្ម៌ាៃចុងប្កាយ្េរប់រលបវោ រមួ្ទាំងអីុ្កម្ ល ៃិងអាសយដាា ៃររស់បោក្អ្នក្ ក្នុងបេហទាំររ័ 
https://card.starbucks.com.kh  ។ ្រសិៃបរើរត័្ម៌ាៃកែលបោក្អ្នក្ាៃសតល់បអាយ ជារត័្ម៌ាៃកែលម្ៃិ
្តឹ្ម្្តូ្វ ឬម្ៃិកម្ៃជារត័្ម៌ាៃចុងប្កាយ បោក្អ្នក្ៃឹងម្ៃិអាចទទួលាៃការសតល់ជូៃរិបសស ឬលិខិត្អ្បញ្ា ើញ
បទ ។ បោក្អ្នក្អាចបម្ើល ឬតាម្ដាៃការសតល់ជូៃរិបសស ៃិង/ឬលិខិត្អ្បញ្ា ើញររស់បោក្អ្នក្កែលមាៃក្នុងបេ
ហទាំររ័ https://card.starbucks.com.kh ឬបៅក្នុងក្ម្មវធីិទូរស័រទ Starbucks® Cambodia ។ 

 លកខខណ្ឌ យសសងៗ 

http://www.starbucks.com.kh/card
http://www.starbucks.com.kh/card
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ម្ៃិមាៃការេិត្ក្ន្ម្បសវាស្មារក់ារចុេះប ម្ េះចូលជាសមាជិក្ក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ បនេះបទ រ ុកៃត
បែើម្បបីធែើការចុេះប ម្ េះចូលបៅក្នុងេណ្ៃី Starbucks Rewards™ បោក្អ្នក្្ត្ូវមាៃកាត្ Starbucks កែលមាៃ
ទឹក្្ាក្យ់ ងតិ្ចរាំសុត្ ចាំៃួៃ ្ាាំ (៥) ែុោា រអាបម្រកិ្  ។ ផ្លក យកែលាៃសៃេាំទុក្តាម្រយៈក្ម្មវធីិ Starbucks 

Rewards ™ ម្ៃិមាៃត្នម្ាជាសាច់្ ាក្ប់នេះបទ ។  
 

Starbucks អាចបធែើការកណ្នាំបលើក្ម្មវធីិរិបសសកែលទក្ទ់ងៃឹងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ កែល
លក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់បៃេះ អាចៃឹង្តូ្វាៃផ្លា ស់រតូរអា្ស័យតាម្ក្ម្មវធីិកែលាៃកណ្នាំបនេះ ។ 

 

្រសិៃបរើកាត្ Starbucks ររស់បោក្អ្នក្្ត្ូវាៃាត្ ់ ខូចខាត្ ឬ្ត្ូវាៃបេលួច បោក្អ្នក្អាចៃឹងាត្រ់ង់
សម្តុ្លយកែលមាៃបៅក្នុងកាត្ Starbucks ររស់បោក្អ្នក្ រ ុកៃតចាំៃួៃផ្លក យកែលមាៃបៅក្នុងកាត្បនេះៃឹងម្ៃិ
្តូ្វាត្រ់ត្ប់ ើយ ក្នុងក្រណី្កែលកាត្ Starbucks ររស់បោក្អ្នក្ាៃចុេះរញ្ា ីរចួបហើយបៅក្នុង្ររៃ័ធ ។ 
្រសិៃបរើបោក្អ្នក្ជាសមាជិក្ររស់ក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards ™ បោក្អ្នក្អាចការពារចាំៃួៃផ្លក យ ៃិងសម្
តុ្លយកែលមាៃបៅក្នុងេណ្ៃី Starbucks Rewards™ ររស់បោក្អ្នក្ាៃតាម្រយៈការជូៃែាំណឹ្ងម្ក្កាៃ់
បយើងខាុ ាំតាម្រយៈបេហទាំររ័ https://card.starbucks.com.kh ឬបៅក្នុងក្ម្មវធីិទូរស័រទ Starbucks® 

Cambodia ឬក្អ៏ាចទាំនក្ទ់ាំៃងម្ក្កាៃម់្ជឈម្ណ្ឌ លបសវាក្ម្មអ្តិ្ងិជៃ Starbucks Rewards™ តាម្រយៈ
បលខទូរស័រទ ០២៣ ៩៨៦ ៥៩១ បដាយរញ្ជា ក្រី់ការកណ្នាំររស់បោក្អ្នក្ ក្នុងក្រណី្កែលកាត្ររស់បោក្អ្នក្
្ត្ូវាៃាត្រ់ង ់ខូចខាត្ ឬ្ត្ូវាៃបេលួច ។ ្រសិៃបរើបោក្អ្នក្មាៃកាត្ Starbucks កត្ម្យួ បោក្អ្នក្អាច
បសនើសុាំបធែើកាត្ងមីម្ក្កាៃប់យើងខាុ ាំាៃ បហើយសម្តុ្លយកែលមាៃក្នុងកាត្ Starbucks ររស់បោក្អ្នក្ កែលាៃ
ាត្រ់ង ់ខូត្ខាត្ ឬកែល្តូ្វាៃបេលួច ៃឹង្ត្ូវបសទរចូលបៅក្នុងកាត្ងមីបនេះ ។ បោក្អ្នក្អាចរៃតរតូរ យក្រង្វែ ៃ់
កែលម្ៃិទៃា់ៃរតូរ  ក្នុងក្ាំ ុងបរលមាៃសុរលភ្ជរ   បដាយប្រើកាត្ងមីបៃេះាៃ  បរើម្ៃិែូបចនេះបទ  សម្តុ្លយ
កែលមាៃបៅក្នុងកាត្ Starbucks កែលាៃាត្រ់ង ់ ខូត្ខាត្ ឬ្ត្ូវាៃបេលួច  អាចៃឹង្តូ្វាៃបសទរចូលបៅ
ក្នុងកាត្ Starbucks បសេងបទៀត្ររស់បោក្អ្នក្ ។  
 

ផ្លក យ រង្វែ ៃ ់កាត្ Starbucks ៃិងេណ្ៃីររស់បោក្អ្នក្ កែលាៃចុេះរញ្ា ីក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ 
េឺស្មារប់្រើ្ាស់កត្ខាួៃររស់បោក្អ្នក្ផ្លទ ល់ បហើយៃឹងម្ៃិអាចទិញ លក្ ់បសទរ ឬសដល់ឱ្យ ឬកចក្រ ាំកលក្ជាម្យួ
្ក្ុម្្េួសារ ម្តិ្តេក្តិ ឬអ្នក្ែនទ ឬប្រើ្ាស់ស្មារប់ោលរាំណ្ងពាណិ្ជាក្ម្មណាម្យួប ើយ ។ បោក្អ្នក្អាច
មាៃេណ្ៃី Starbucks Rewards™ កត្ម្យួ (១) េត្ក់ែលប្រើ្ាស់ស្មារខ់ាួៃររស់បោក្អ្នក្ផ្លទ ល់ ។ 

 

Starbucks រក្ាសិទធិលុរបចាលេណ្ៃី Starbucks Rewards™ កែលក្នុងបនេះកាត្ Starbucks កែលាៃចុេះ
រញ្ា ីក្នុង្ររៃ័ធទាំងអ្ស់ ៃឹង្តូ្វាៃសុត្ក្ាំណ្ត្ ់ ឬរិទែាំបណ្ើ រការតាម្ក្រណី្ជាក្ក់សតងៃីម្យួៗ បដាយរុាំចាាំាច់
មាៃការជូៃែាំណឹ្ង ៃឹងតាម្រយៈឆនទ ៃុសិទធិររស់ Starbucks កត្ម្យួេត្ ់។ ក្នុងក្រណី្កែលេណ្ៃី Starbucks 

Rewards™ ររស់បោក្អ្នក្្ត្ូវាៃលុរបចាល ឬកលងមាៃសុរលភ្ជរ បនេះរាល់ផ្លក យកែលាៃសៃេាំទុក្ក្នុង
កាត្ Starbucks ររស់បោក្អ្នក្ ៃឹង្ត្ូវទុក្ជាបមាឃៈ ។ 

 

http://www.starbucks.com.kh/card


10 
 

Starbucks រក្ាសិទធិក្នុងការផ្លអ ក្ែាំបណ្ើ រការកាត្ Starbucks កែលាៃចុេះរញ្ា ី ៃិង/ឬ រិទេណ្ៃី Starbucks 

Rewards™ ៃិង/ឬ រញ្ឈរក់ារចូលរមួ្ររស់បោក្អ្នក្ក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ បដាយរុាំចាាំាចម់ាៃ
ការជូៃែាំណឹ្ង ៃិងតាម្រយៈឆនទ ៃុសិទធិររស់ Starbucks កត្ម្យួេត្ ់ក្នុងក្រណី្កែល Starbucks យល់បឃើញថា
បោក្អ្នក្ាៃរ ាំបោេរាំពាៃបលើលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់ទាំងបៃេះ ឬ អ្នក្មាៃេណ្ៃី Starbucks Rewards™ 
បលើសរីម្យួ (១) ឬការប្រើេណ្ៃី Starbucks Rewards™ ររស់បោក្អ្នក្ ម្ៃិទទួលាៃការអ្ៃុញ្ជា ត្ បហើយ
ជាប្រើ្ាស់បដាយមាៃការបាក្របញ្ជេ ត្ កក្ាងរៃាាំ ឬ ម្ៃិ្សរចារ ់ ។ តាម្រយៈឆនទ ៃុសិទធិររស់ Starbucks 
Starbucks អាចផ្លអ ក្ លុរបចាល ឬរញ្ចូ លេណ្ៃីណាកែលែូចោន  ។ ក្នុងក្រណី្កែលការចូលរមួ្ររស់បោក្អ្នក្
បៅក្នុងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ ្ត្ូវាៃរញ្ឈរ ់បនេះផ្លក យកែលាៃសៃេាំទុក្បៅក្នុងេណ្ៃីររស់បោក្
អ្នក្ទាំងអ្ស់ ៃឹង្ត្ូវចាត្ទុ់ក្ជាបមាឃៈ ។ 

 

     ការរតឹងទាម្ទារ នងិវិវាទ 
រាល់ការរតឹងទម្ទរ ៃិងវវិាទកែលបក្ើត្បចញរី ឬកែលទក្ទ់ងៃឹងលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើ្ាស់ ឬក្ម្មវធីិ 
Starbucks Rewards™ ៃឹង្តូ្វរញ្ាូ ៃបៅ ៃិងបដាេះ្សាយបដាយម្ជឈម្ណ្ឌ លជាតិ្ម្ជឈការកសនក្ពាណិ្ជាក្ម្មនៃ
្របទសក្ម្ពុជា ្សរតាម្វធិាៃររស់ម្ជឈម្ណ្ឌ លកែលមាៃសុរលភ្ជរអ្ៃុវត្តបៅបរលចារែ់ាំបណ្ើ រម្ជឈត្តការ 
បហើយតាម្រយៈការបយងក្នុង្រការបៃេះ វធិាៃបនេះ្តូ្វចាត្ទុ់ក្ថាាៃរញ្ចូ លជាកសនក្ម្យួនៃ្រការបៃេះ ។ ទី
ក្កៃាងបធែើម្ជឈត្តការៃឹង្ត្ូវបធែើប ើងក្នុងរាជធាៃីេនាំបរញ ។ ែាំបណ្ើ រការម្ជឈត្តក្ម្ម្ ត្ូវមាៃម្ជឈត្តក្រចាំៃួៃម្យួ (១) 
រូរ ។ បហើយភ្ជសាកែល្តូ្វប្រើ្ាស់ក្នុងែាំបណ្ើ រការបៃេះជាភ្ជសាអ្ងប់េាស ។  
 
រាល់ម្ជឈវៃិិចេយ័ររស់ម្ជឈត្តការ្ត្ូវមាៃអាៃុភ្ជរចាររ់ងខាំ ចាររី់កាលររបិចេទកែលាៃបធែើប ើង បហើយភ្ជេីយល់
្រម្បាេះរងប់ចាលសិទធិទាំងឡាយក្នុងការរញ្ាូ ៃរញ្ជា ចារ ់ ៃិងសិទធិក្នុងការរតឹងឧទធរណ៍្បៅបលើអ្ងគចារ ់ ៃិង/ឬ 
អ្ងគបសចក្តីបៅកាៃតុ់្ោការណាម្យួ ។ ការសាំបរចបសចក្តីបលើម្ជឈត្តវៃិិចេយ័ររស់បវទិកាម្ជឈត្តការ អាច្ត្ូវាៃ 
រញ្ចូ ៃបៅតុ្ោការណាម្យួកែលមាៃយុតាត ធិការ ។ 

 

     ទំនាក់ទំនង 
្រសិៃបរើបោក្អ្នក្មាៃសាំៃួរកែលពាក្រ់ៃ័ធៃឹងក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™ សូម្បម្តាត ទក្ទ់ងម្ក្កាៃ៖់ 

Coffee Concepts (Cambodia) Ltd.  

Unit ៦ ៧/F, #២២ សាូវប  បសទុង សង្វក ត្រឹ់ង្ត្ករក្ 

ខណ្ឌ ចាំការម្ៃ រាជធាៃីេនាំបរញ ្រេះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជា 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លបសវាក្ម្មអ្តិ្ងិជៃររស់ក្ម្មវធីិ Starbucks Rewards™  ០២៣ ៩៨៦ ៥៩១ 
 


