THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“HÈ MAY MẮN CÙNG ISIGN”
1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/04/2017 đến hết ngày 31/05/2017.
2. Phạm vi khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.
3. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định khách hàng trúng thưởng.
4. Đối tƣợng đƣợc hƣởng khuyến mại:
Chương trình dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau iette đ ng
k
ới thành c ng dịch v ch k cuộc g i i ign trong thời gian khuyến mại.
5. Cách thức tham gia chƣơng trình:
Soạn tin: DK gửi 9002 hoặc DKN gửi 9002
6. Cơ cấu giải thƣởng
STT

Nội dung

Số
lƣợng

Trị giá
(VNĐ)

Giải thƣởng

Thành tiền
(VNĐ)

1

Giải nhất

01

01 Chuyến du lịch Đảo Phú Quốc
20,000,000
dành cho 02 người

2

Giải nhì

01

Máy ảnh Canon PowerShot D30

7,500,000

7,500,000

3

Giải ba

05

Thẻ cào Viettel (mỗi giải)

500,000

2,500,000

Tổng cộng (Đã bao gồm VAT)

20,000,000

30,000,000

Số tiền bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn.
Ghi chú
 Các giá trị nêu trên đã bao gồm thuế GTGT 10% ;
 Giải thưởng có giá trị quy đổi thành tiền;

-

-

-

7. Nội dung và thể lệ chi tiết chƣơng trình khuyến mại:
7.1 Thể lệ tham dự chƣơng trình
Dịch v Ch ký cuộc g i Isign đầu số 9002 của Viettel là dịch v cho phép Khách
hàng đ ng k sử d ng để hiển thị ch ký trên từng cuộc g i. Cách thức đ ng k dịch
v Isign, soạn: DK gửi 9002 (6.000đ/tháng), DKN gửi 9002 (500d/ngày)
Khách hàng đ ng k dịch v sẽ được nhận duy nhất 01 mã dự thưởng.
7.2 Xác định thuê bao trúng thƣởng
Giải thưởng được xác định qua hình thức quay số trúng thưởng trên phần mềm quay
số của Viettel với tập khách hàng thuộc đối tượng.
7.3 Thời gian, địa điểm quay số và thông báo trúng giải
Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức tại điểm: Trung Tâm VAS - Tầng
4 – Tòa nhà CIT – Ngõ 15 – Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.
Thời gian quay số xác định trúng thưởng dự kiến: 12/06/2017.
7.4 Thời gian, địa điểm và thủ tục nhận thƣởng
Các thủ t c cần có để nhận giải:
 Trường hợp người trúng thưởng là chính chủ thuê bao: Khi nhận giải thưởng chủ
thuê bao trúng thưởng phải xuất trình CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực theo quy định
(Giấy CMND kh ng quá 15 n kể từ ngày được cấp/ Hộ chiếu phải còn hiệu lực
1

-

-

-

trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nhận thưởng hoặc các giấy tờ thay thế khác
nhưng phải có ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 06
tháng tính đến thời điểm nhận thưởng).
 Nếu khách hàng ủy quyền cho người khác đi nhận giải cần mang theo: Chứng
minh nhân dân bản photo và bản gốc của chủ thuê bao, Chứng minh nhân dân
bản photo và bản gốc của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền đi nhận giải
thưởng của người trúng thưởng.
 Trường hợp người trúng thưởng không phải là chính chủ thuê bao: Khi nhận
giải thưởng, người trúng thưởng phải xuất trình chứng inh thư nhân dân, cung
cấp ít nhất 05 số điện thoại thường xuyên liên lạc trong vòng 06 tháng gần nhất.
Thời hạn cuối cùng Tổng Công ty Viễn thông Viettel có trách nhiệ trao thưởng cho
khách hàng trúng thưởng là 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.
Quá thời gian này khách hàng kh ng đến nhận thưởng, phần thưởng sẽ được xử lý
như giải thưởng kh ng có người trúng thưởng.
8. Các quy định khác
Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi ại, n ở cho việc nhận thưởng của mình.
Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập kh ng thường xuyên (nếu có) theo
quy định của pháp luật hiện hành. Nếu được sự chấp thuận của khách hàng trúng
thưởng Tổng Công ty Viễn thông Viettel sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không
thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá giải thưởng mà khách
hàng đã trúng và thay ặt khách hàng nộp theo quy định.
Khách hàng tham dự chương trình khuyến mại này vẫn được hưởng quyền lợi từ các chương
trình khuyến mại khác của Tổng Công ty Viễn thông Viettel (nếu đủ điều kiện).
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