
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

(Kèm theo công văn số 302/2018/TBCTKM-MKT ngày 21/05/2018 của Công ty Tài chính TNHH 

HD SAISON) 

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: 

- Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON 

- Tầng 8, 9, 10 Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 028.54137483 

2. Tên chương trình khuyến mại: Vay với HD SAISON – Xem World Cup – Trúng Honda 

SH 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ tín dụng của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu 

hạn HD SAISON (“HD SAISON”). 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/06/2018 đến ngày 15/07/2018 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các điểm giới thiệu dịch vụ thực hiện cho vay trả 

góp của HD SAISON trên toàn quốc (“Điểm giới thiệu dịch vụ”). 

6. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại:   

- Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON để mua sản phẩm trả góp trong phạm vi 

khuyến mại tại mục 5 (“Khách hàng”). 

- Nhân viên HD SAISON, đối tác, nhân viên của đối tác, nhà phân phối, các khách hàng dự án, 

nhân viên nhà phân phối của HD SAISON và các công ty in ấn, quảng cáo, cung ứng vật tư, 

thiết bị có liên quan chương trình và thân nhân của các đối tượng này không được tham dự 

chương trình khuyến mại. 

8. Cơ cấu giải thưởng:  

Cơ cấu giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Trị giá giải 

thưởng (VNĐ) 

Số 

giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải thưởng vào 

cuối Chương trình 

Xe máy Honda SH 125i – 

Phanh CBS 68.000.000 10 680.000.000 

Tổng cộng: 10 680.000.000 

(Sau đây gọi chung là “Giải thưởng”) 

- Tổng giá trị giải thưởng toàn bộ chương trình khuyến mại: 680.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu 

trăm tám mươi triệu đồng chẵn). 

9. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:  

9.1 Cách thức tham dự chương trình khuyến mại: 



 

- Trong thời gian khuyến mại, Khách hàng khi ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON để mua 

các Sản phẩm tại các Điểm giới thiệu dịch vụ sẽ được tham dự chương trình khuyến mại.  

- Mã dự thưởng là mã số Hợp đồng tín dụng của Khách hàng ký với HD SAISON. Một Hợp 

đồng tín dụng tương ứng với 01 mã dự thưởng. 

- HD SAISON có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng biết về cách thức tham dự chương 

trình khuyến mại, mã dự thưởng của Khách hàng sau khi Khách hàng hoàn tất việc ký Hợp 

đồng tín dụng với Công ty. 

9.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Mã dự thưởng hợp lệ là số Hợp đồng tín dụng của Khách hàng khi ký với HD SAISON, bao 

gồm 11 ký tự  (02 ký tự chữ cái và 09 ký tự chữ số). 

- Số lượng mã dự thưởng phát hành khoảng 200.000   

9.3. Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng: 

- Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của HD SAISON vào ngày 

28/07/2018 

- Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến của đại diện HD 

SAISON, đại diện Khách hàng tham dự chương trình khuyến mại. 

- HD SAISON sẽ sử dụng phần mềm để thực hiện quay số xác định Khách hàng trúng thưởng 

của chương trình khuyến mại. 

- Khách hàng trúng thưởng là Khách hàng có mã số hợp đồng trùng với mã số hợp đồng được 

quay số xác định trúng thưởng cũng là mã dự thưởng. 

- Kết quả của lễ rút thăm xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của 

các bên chứng kiến 

9.4. Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng giải: 

- Sau khi xác định được Khách hàng trúng thưởng, HD SAISON sẽ liên lạc với Khách hàng để 

thông báo trúng thưởng đồng thời gửi thư thông báo về thời gian, địa điểm, thủ tục nhận 

thưởng. 

- Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận thưởng tại nơi Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD 

SAISON trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. 

- Khi nhận thưởng Khách hàng trúng thưởng xuất trình giấy chứng minh nhân dân/ căn cước 

công dân/ hộ chiếu, hóa đơn mua Sản phẩm, hợp đồng có mã trúng thưởng hợp lệ Khách 

hàng đã ký với HD SAISON. 

- Trường hợp Khách hàng nhận thưởng bằng tiền mặt, HD SAISON sẽ chuyển khoản giá trị 

giải thưởng cho Khách hàng sau khi Khách hàng xuất trình giấy chứng minh nhân dân/ căn 

cước công dân/ hộ chiếu, Hợp đồng tín dụng có mã trúng thưởng hợp lệ Khách hàng đã ký 

với HD SAISON và cung cấp số tài khoản.trong vòng 07 ngày làm việc. 

- Thời hạn cuối cùng HD SAISON có trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng là 30 ngày kể 

từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

9.5. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc của Khách hàng: 

- Mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ bộ phận chăm sóc khách 

hàng của HD SAISON theo số điện thoại 1900 55 88 54 để được hướng dẫn, giải đáp. 

10. Trách nhiệm thông báo:  



 

- HD SAISON có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình 

khuyến mại, trị giá giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng tại các điểm cung cấp dịch vụ của Công ty 

và thông báo đầy đủ danh sách Khách hàng trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông 

tin đại chúng. 

11. Các quy định khác. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí liên quan đến việc nhận thưởng của mình và các 

khoản thuế liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- HD SAISON hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của 

bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông 

trong chương trình khuyến mại 

- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công 

khai. 

- Nếu được Khách hàng trúng thưởng đồng ý, HD SAISON sẽ sử dụng tên và hình ảnh của 

Khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, HD 

SAISON có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng HD SAISON phải có trách nhiệm 

trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định 

tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại. 

Đại diện theo ủy quyền của HD SAISON  

 

 

 

NGUYỄN QUANG ĐÔNG 

Trưởng phòng Tiếp thị 

Hồ sơ gửi kèm: 

□ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

□ Mẫu Hợp đồng tín dụng với HD SAISON.  

□ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng. 

 


