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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:  

ĐỔI “AVA”, NHẬN NGAY QUÀ 

1. Tên chương trình khuyến mại: Đổi “Ava”, nhận ngay quà. 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các điểm giới thiệu dịch vụ của HD SAISON trên toàn 

quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021. 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng tín dụng giữa HD SAISON và khách hàng khi 

khách hàng sử dụng dịch vụ trả góp (“Dịch vụ”) tại địa bàn khuyến mại theo Mục 2 Thông 

báo này (“Hợp đồng tín dụng”). 

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ cào điện thoại. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách 

hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON để sử dụng Dịch vụ trong Địa bàn khuyến 

mại theo Mục 2 Thông báo này (“Khách hàng”). 

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): 

Cơ cấu giải thưởng 
Nội dung giải 

thưởng 

Trị giá giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Số lượng 

giải thưởng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

500 Khách hàng đầu tiên gửi thông tin và 

Ảnh đại diện cho HD SAISON 
Thẻ cào điện thoại 100.000 500 50.000.000 

1.000 Khách hàng tiếp theo gửi thông tin 

và Ảnh đại diện cho HD SAISON 
Thẻ cào điện thoại 50.000 1.000 50.000.000 

2.000 Khách hàng tiếp theo gửi thông tin 

và Ảnh đại diện cho HD SAISON 
Thẻ cào điện thoại 30.000 2.000 60.000.000 

4.000 Khách hàng tiếp theo gửi thông tin 

và Ảnh đại diện cho HD SAISON 
Thẻ cào điện thoại 20.000 4.000 80.000.000 

Tổng cộng: 7.500 240.000.000 

 

9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 240.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai 

trăm bốn mươi triệu đồng). 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

a. Trong Thời gian khuyến mại, Khách hàng được nhận giải thưởng khi đáp ứng tất cả các 

điều kiện sau: 



 

2

 

Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON trong thời gian từ ngày 01/02/2021 đến 

hết ngày 28/02/2021 tại địa bàn khuyến mại nêu tại Mục 2 của Thông báo này.  

Khách hàng bấm “thích” (“like”) fanpage của HD SAISON tại địa chỉ: 

http://facebook.com/HDSAISONFinance/ 

Khách hàng truy cập vào địa chỉ đăng trên fanpage của HD SAISON để thêm khung hình ảnh 

đại diện tài khoản facebook của Khách hàng.  

Sau khi truy cập vào địa chỉ đăng trên fanpage của HD SAISON, ảnh đại diện tài khoản 

facebook của Khách hàng sẽ được đổi thành ảnh đại diện có thêm khung HD SAISON cùng 

dòng chữ “Cùng HD SAISON đem ước mơ về nhà”(“Ảnh đại diện”).  

Ảnh đại diện phải là ảnh chân dung (ảnh người) và được cài đặt ở chế độ công khai trên tài 

khoản facebook của Khách hàng.  

Khách hàng truy cập vào địa chỉ đăng trên fanpage của HD SAISON để điền và gửi thông tin 

Khách hàng bao gồm: họ và tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số điện thoại đã 

đăng ký trong Hợp đồng tín dụng và đường dẫn (link) Ảnh đại diện facebook của Khách hàng 

cho HD SAISON.  

b. Cách thức xác định Khách hàng được nhận thưởng: 

Khách hàng gửi thông tin quy định tại Mục 10.a.(iv) nêu trên cho HD SAISON và đáp 

ứng tất cả các điều kiện tại Mục 10(a) sẽ được nhận:  

- 01 Thẻ cào điện thoại trị giá 100.000 đồng, áp dụng cho 500 Khách hàng đầu 

tiên gửi thông tin và Ảnh đại diện cho HD SAISON.  

- 01 Thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, áp dụng cho 1.000 Khách hàng tiếp 

theo gửi thông tin và Ảnh đại diện cho HD SAISON. 

- 01 Thẻ cào điện thoại trị giá 30.000 đồng, áp dụng cho 2.000 Khách hàng tiếp 

theo gửi thông tin và Ảnh đại diện cho HD SAISON.  

- 01 Thẻ cào điện thoại trị giá 20.000 đồng, áp dụng cho 4.000 Khách hàng tiếp 

theo gửi thông tin và Ảnh đại diện cho HD SAISON. 

Tổng số lượng giải thưởng: 7.500. 

Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

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

HD SAISON sẽ công bố danh sách 7.500 Khách hàng nhận Giải thưởng vào ngày 15/3/2021 

và tiến hành trao thưởng bằng hình thức nạp tiền điện thoại tương ứng với giá trị giải thưởng 

Khách hàng nhận được quy định tại Mục 10(b) vào số điện thoại Khách hàng cung cấp trước 

ngày 15/4/2021. 

Danh sách Khách hàng được nhận Giải thưởng sẽ được công bố tại Fanpage của HD 

SAISON.  

http://facebook.com/HDSAISONFinance/

