THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
Tên chương triǹ h khuyế n ma ̣i: Mua sắm Trúng quà – Nhân đôi niềm vui
Hàng hóa, dich
̣ vu ̣ khuyế n ma ̣i:
Thời gian khuyế n ma ̣i: từ ngày 14/07/2018 đế n ngày 15/07/2018
Điạ bàn khuyế n ma ̣i: Trung tâm hô ị nghi ̣White Palace, 194 Hoàng Văn Thu ̣, phường
9, Quâ ̣n Phú Nhuâ ̣n, TP Hồ Chí Minh.
5. Hiǹ h thức khuyế n ma ̣i: Bố c thăm trúng thưởng
6. Khách hàng của chương triǹ h khuyế n ma ̣i: Khách đế n tham dự hô ị chơ ̣ “Khám Phá
Xứ Phù Tang 2018” và mua hàng tại các gian hàng thuộc khu vực mua sắm và ẩm
thực.
7. Nô ̣i dung chi tiế t chương triǹ h khuyế n ma ̣i
1.
2.
3.
4.

- Với tổng hóa đơn từ 500.000 đồng ( được cộng dồn hóa đơn mua hàng ở các gian
hàng khác nhau và không giới hạn số lần rút thăm cho mỗi người) khách hàng được
tham gia bốc thăm trúng thưởng 2 lần:
Lần 1 : tỷ lệ trúng thưởng 100% , tất cả khách hàng tham dự rút thăm đều trúng 1
phần quà trong danh sách. Quà tặng sẽ được phát ngay cho khách hàng khi rút thăm.
Lần 2 : Khách hàng sẽ có cơ hội trúng 1 trong 4 đêm nghỉ dưỡng tại resort Valley
Phú Quốc trị giá 2.240.000đ/đêm. Khách hàng sẽ điền thông tin cá nhân : tên, địa chỉ,
số điện thoại, số chứng minh nhân dân vào 2 phần trên vé rút thăm và bỏ vào thùng
phiếu rút thăm lần 2 mà BTC đã chuẩn bị sẵn . BTC sẽ bốc thăm vào 4 khung giờ
sau:
+ Khung giờ 1 : 1 Giải ngày 14/07/2018 vào lúc 12h
+ Khung giờ 2 : 1 Giải ngày 14/07/2018 vào lúc 18h
+ Khung giờ 3 : 1 Giải ngày 15/07/2018 vào lúc 12h
+ Khung giờ 4 : 1 Giải ngày 15/07/2018 vào lúc 18h

- Các hóa đơn tham dự chương trình rút thăm phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa.
- Khách hàng phải có mặt nhận thưởng khi Công ty TNHH Truyền Thông Kilala công

bố người trúng giải tại lễ bốc thăm. Sau 3 lần đọc khách hàng có thông tin trùng khớp
không xuất hiện sẽ bị hủy tư cách trúng thưởng
- Khi nhâ ̣n thưởng khách hàng xuấ t triǹ h giấ y chứng miǹ h nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/
Hô ̣ chiế u có thông tin trùng khớp với thông tin đã đăng ký.
8. Trách nhiê ̣m thông báo
- Thể lê ̣ và thông tin chi tiế t chương triǹ h đươ ̣c công bố công khai trên website: kilala.vn và
feeljapan.vn

- Kế t quả giải thưởng đươ ̣c công bố trên website: kilala.vn và các kênh truyề n thông của
Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala.
9. Các quy đinh
̣ khác
- Khách hàng sẽ cung cấ p thông tin cho chúng tôi để phu ̣c vu ̣ chương triǹ h bố c thăm trúng
thưởng và chiụ trách nhiê ̣m trước pháp luâ ̣t và Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala về tiń h
chiń h xác các thông tin.
- Người tham gia chương trình sẽ chịu mọi chi phí phát sinh khi nhận quà tặng, kể cả thuế thu
nhập không thường xuyên.
- Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala được quyền sử dụng tên, hình ảnh, địa chỉ của khách
hàng trúng thưởng vào mục đích quảng cáo mà không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho
khách hàng trúng thưởng.
- Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về chương trình
khuyến mại trên theo các qui định.
-Mo ̣i khiế u na ̣i liên quan đế n chương triǹ h sẽ đươ ̣c Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala tiế p
nhâ ̣n và giải quyế t theo đúng quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t.
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

