THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
MUA SẮM CÙNG VINID & VISA. CƠ HỘI ĐI NGA XEM FIFA WORLD CUP
1.

Tên chương trình: Sử dụng thẻ Visa tại Vingroup để có cơ hội trúng chuyến đi Nga xem trận
tứ kết World Cup 2018.

2.

Thời gian áp dụng: Từ 20/03/2018 đến 09/05/2018.

3.

Phạm vi áp dụng: Tất cả các cửa hàng hệ thống Vinmart, Vinmart+, Vinpro, Vinpearl,
Vinpearl land, Vincom Ice Rink, Vinmec, Vinschool, Index Living Mall, DNA và tại website
http://adayroi.com.

4.

Nội dung chương trình:
-

Với mỗi giao dịch 1.000.000 đồng mua sắm trên 1 hóa đơn có tích điểm VinID và thanh
toán bằng thẻ Visa (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) tại hệ
thống Vinmart, Vinmart+, Vinpro, Vinpearl, Vinpearl land, Vincom Ice Rink, Vinmec,
Vinschool, Index Living Mall, DNA và adayroi, khách hàng sẽ được nhận 01 cơ hội tham
gia rút thăm trúng thưởng (2.000.000 đồng tương đương 2 cơ hội…).

-

Không giới hạn số lượng cơ hội khách hàng nhận trên 1 hóa đơn/ trong suốt chương
trình.

-

Giải thưởng


01 Giải đặc biệt: chuyến đi Nga xem trận tứ kết World Cup 2018 dành cho 2
người(*)



10 giải nhất: mỗi giải 01 Smart Tivi 43 inch



1500 giải nhì: mỗi giải 01 vật phẩm FIFA
(*) Chuyến đi Nga dành cho hai người bao gồm:


Vé máy bay khứ hồi từ Tp.HCM đi Mát-x-cơ-va



Phòng khách sạn dành cho hai người trong 4 đêm từ 04 – 08/07/2018



Chi phí vận chuyển tại Nga theo chương trình



Vé xem trận tứ kết World Cup 2018 với các hoạt động chào đón trước trận đấu



Các vật phẩm FIFA



Tour tham quan tại Mát-x-cơ-va



Thẻ trả trước Visa trị giá 400 USD/ 2 người

-

Rút thăm: ngày 14/05/2018 tại Times City

-

Thời gian chuyến đi Mát-x-cơ-va: 04 - 08/07/2018

5.

Điều khoản & Điều kiện:
-

Mỗi khách hàng chỉ được trúng 01 giải trong chương trình. Trường hợp cùng 01 khách
hàng nhưng trúng nhiều giải thì KH chỉ được trao 01 giải cao nhất. Sau đó, ban tổ chức
tiến hành rút thăm lại cho các giải bị trùng.

-

Khách hàng trúng giải phải đủ 18 tuổi tại thời điểm tổ chức rút thăm. Những người trên
16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi vẫn có thể nhận giải đặc biệt nếu có người giám hộ hợp
pháp.

-

Người chiến thắng giải thưởng của gói FIFA trong Khuyến mãi đồng ý tuân theo các điều
khoản chấp nhận / sử dụng sau của vé tham dự. Các điều khoản và điều kiện như vậy
bao gồm những điều khoản và điều kiện đó có thể được tìm thấy tại
http://www.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/tickettransferresale/policy/index.html

-

Tất cả giải thưởng không được quy ra tiền mặt.

-

Khách hàng trúng giải đặc biệt không được cho/tặng hoặc nhượng quyền sử dụng lại
cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bị phát hiện sẽ hủy tư cách nhận giải
thưởng.

-

Khách hàng sau khi được thông báo trúng giải và công bố danh sách trúng giải tại
website http://www.vinid.net, sau 30 ngày không nhận giải thưởng, giải thưởng sẽ được
nộp lại cho Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

-

VinID và các bên có liên quan được toàn quyền sử dụng tên và hình ảnh khách hàng
trúng giải nhằm mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi mà không phải chịu bất kỳ
chi phí nào.

-

Khách hàng trúng thưởng Giải Đặc biệt sẽ chịu những chi phí phát sinh và các khoản
thuế phải đóng theo quy định của Nhà Nước để nhận giải.

-

Tham khảo điều khoản và điều kiện của chương trình tại http://www.vinid.net.

