THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương triǹ h khuyế n ma ̣i: Tham gia Feel Japan - Du lich
̣ xứ Phù Tang
2. Hàng hóa, dich
̣ vu ̣ khuyế n ma ̣i: Chuyế n đi du lich
̣ Nhâ ̣t Bản cho 1 người tri ̣ giá
24.900.000 VNĐ.
3. Thời gian khuyế n ma ̣i: từ ngày 14/07/2018 đế n ngày 15/07/2018
4. 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 sở hữu vé mời hô ị chơ ̣ “Khám Phá
Xứ Phù Tang 2018”
7. Cơ cấ u giải thưởng:
TÊN GIẢI

TÊN QUÀ TẶNG

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

Giải đă ̣c Biêṭ

1 chuyế n du lich
̣ Nhâ ̣t
Bản cho 1 người

4

24.900.000

99.600.000

TỔNG CỘNG

4

99.600.000

- Tổ ng giá tri ̣ giải thưởng khuyế n ma ̣i: 99.600.000 VNĐ (Bằ ng chữ: Chiń mươi chiń triê ̣u,
sáu trăm ngàn đồ ng).
- Giải thưởng không quy đổ i ra thành tiề n mă ̣t.
8. Nô ̣i dung chi tiế t chương triǹ h khuyế n ma ̣i
a) Quy đinh
̣ khách tham gia
- Khách có vé mời đế n tham dự hô ̣i chơ ̣ “Khám Phá Xứ Phù Tang 2018” và thực hiê ̣n đăng
ký vào cổ ng ta ̣i sự kiê ̣n để nhâ ̣n phiế u bố c thăm trúng thưởng.
- Phiế u rút thăm hơ ̣p lê ̣ khi thu thâ ̣p đủ 10 con dấ u từ các gian hàng hô ̣i chơ ̣ trên phầ n đóng
dấ u của phiế u bố c thăm trúng thưởng
- Khách hàng điề n đủ các thông tin vào phiế u bố c thăm trúng thưởng và bỏ vào thùng phiế u
ta ̣i hô ̣i chơ ̣
b) Xác đinh
̣ trúng thưởng
- Xác đinh
̣ bằ ng hiǹ h thức mã dự thưởng (mã dự thưởng là hàng số nhảy tương ứng với thứ tự
phiế u bố c thăm đươ ̣c phát ra cho từng khách hàng theo triǹ h tự đăng ký vào cổ ng).
c) Bố c thăm và phát thưởng
- Công ty TNHH Mô ̣t Tầ m Nhiǹ sẽ thực hiê ̣n lễ bố c thăm trực tiế p từ thùng phiế u theo lich.
̣
+ Lầ n 1: 2 Giải ngày 14/07/2018 vào lúc 18h15
+ Lầ n 2: 2 Giải ngày 15/07/2018 vào lúc 18h15
- Kế t quả sẽ đươ ̣c lâ ̣p thành văn bản có xác nhâ ̣n của các bên chứng kiế n.

- Công ty TNHH Mô ̣t Tầ m Nhiǹ sẽ tổ chức trao giải ta ̣i văn phòng (theo điạ điể m đươ ̣c điń h
kèm) trong 30 ngày kể từ ngày kế t thúc chương triǹ h.
- 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.
9. Trách nhiê ̣m thông báo
- Thể lê ̣ và thông tin chi tiế t chương triǹ h đươ ̣c công bố công khai trên website: feeljapan.vn
- Trong vòng 3 ngày từ ngày quay thưởng, ban tổ chức sẽ go ̣i điê ̣n thoa ̣i, gửi mail thông báo
cho khách hàng trúng thưởng theo thông tin khách hàng đã đăng ký.
- Kế t quả giải thưởng đươ ̣c công bố trên website: feeljapan.vn và các kênh truyề n thông của
Công ty TNHH truyề n thông Kilala, các kênh truyề n thông của Sông Hàn Tourist.
10. Các quy đinh
̣ khác
- Nhân viên Công ty TNHH Mô ̣t Tầ m Nhiǹ , Công ty TNHH Truyề n thông Kilala, Công ty
TNHH TM Du Lich
̣ và Dich
̣ Vu ̣ Sông Hàn, Chi nhánh công ty TNHH Du Lich
̣ H.I.S Sông
Hàn Viêṭ Nam ta ̣i TP.HCM và công ty TNHH Koa-Sha Quố c Tế Viê ̣t Nam không đươ ̣c phép
tham gia chương triǹ h.
- 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 Mô ̣t Tầ m Nhiǹ về tiń h chiń h
xác các thông tin.
- Công ty TNHH Mô ̣t Tầ m Nhiǹ không chiụ trách nhiê ̣m trong trường hơ ̣p người trúng giả i
sau khi nhâ ̣n giải không thể tham gia chuyế n đi vì các lý do không thuô ̣c công ty bao gồ m
nhưng không giới ha ̣n: không bố trí đươ ̣c thời gian, không đươ ̣c cấ p visa, không đáp ứng
đươ ̣c các yêu cầ u về sức khỏe, lứa tuổ i,...
- 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 Mô ̣t Tầ m Nhiǹ 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 Mô ̣t Tầ m Nhiǹ tiế p nhâ ̣n
và giải quyế t theo đúng quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t.
Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala

