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1. Thời gian khuyến mại: Chương trình áp dụng từ 10/12/2022 đến hết 

28/02/2023, chia làm 3 đợt: 

+ Đợt 1: Từ 10/12/2022 đến hết 31/12/2022 (Quay số ngày 5/1/2023) 

+ Đợt 2: Từ 01/01/2023 đến 31/01/2023 (Quay số ngày 6/2/2023) 

+ Đợt 3: Từ 01/02/2023 đến hết 28/02/2023 (Quay số ngày 6/3/2023) 

2. Điều kiện tham gia chương trình: Trong thời gian từ 10/12/2022 đến hết 

28/02/2023, khách hàng thực hiện một trong các hành động sau: 

- Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ FTTH (nghiệm thu dịch vụ thành công) 

- Khách hàng nâng cấp từ gói thường lên gói Home Wifi   

- Khách hàng đang hoạt động tham gia đóng cước trước. 

Mỗi Khách hàng sẽ được nhận tối đa 01 mã dự thưởng (mã dự thưởng là mã 

hợp đồng FTTH của Khách hàng) trong thời gian diễn ra chương trình để tham 

gia quay số. 
Ghi chú:  

- Nhân viên, cộng tác viên bán hàng của Viettel không thuộc đối tượng được áp 

dụng chương trình này.  

- Ưu tiên Khách hàng hòa mạng mới các gói cước cao (FAST3; FAST4; 

FAST4; MESH1; MESH2; MESH3) được tham gia 2 đợt quay số trừ các KH hòa 

mạng vào tháng 2/2023. 

- Các khách hàng còn lại được tham gia 1 đợt quay số. 

2. Cơ cấu giải thưởng:   

TT 
Cơ cấu giải 

thưởng 

Nội dung giải 

thưởng 

Số giải thưởng/mỗi 

đợt quay 

Tổng Số giải  

3 đợt 

1 Giải đặc biệt 
Vàng miếng SJC 

99,99% loại 1 lượng 
1 3 

2 
Giải khuyến 

khích 

Vàng miếng SJC 

99,99% loại 2 Chỉ 
45 135 

TỔNG 46 138 

Lưu ý:  

Quà tặng có thể quy đổi thành tiền mặt trong trường hợp Khách hàng không 

có nhu cầu nhận vàng. Giá trị bằng tiền được quy đổi theo đơn giá vàng thực tế 

tại thời điểm trao thưởng tới Khách hàng. 

4. Thông báo trúng thưởng 

- Danh sách Khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố kết quả Online trên 

Fanpage https://www.facebook.com/Vietteltelecom, Website https://viettel.vn/ . 

Thời gian công bố trên chậm nhất 10 ngày sau khi quay số xác định khách hàng 

trúng thưởng. 
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- Viettel sẽ thực hiện cuộc gọi điện tới số điện thoại của Khách hàng trúng 

thưởng lưu trên hệ thống của Viettel trong vòng 10 ngày kể từ khi có kết quả trúng 

thưởng được công bố trên Fanpage https://www.facebook.com/Vietteltelecom, 

Website https://viettel.vn/ 

- Viettel sẽ có bài viết thông báo chính thức tại Fanpage Viettel Telecom và bài 

viết trên trang Viettel.vn về những khách hàng trúng thưởng. 

5. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Thời gian trao thưởng: trong vòng tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương 

trình. 

- Địa điểm trao giải: khách hàng sẽ nhận quà tại trụ sở các đơn vị của Viettel 

Telecom tỉnh/ thành phố. 

6. Tổng đài giải đáp 

- Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại khách 

hàng liên hệ: 

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - Tổng Công ty Viễn Thông Viettel. 

Điện Thoại: 18008168. 
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