
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Trả góp liền tay, rinh ngay điều hòa  

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng tín dụng giữa Công ty Tài chính TNHH HD SAISON 

(“HD SAISON”) và khách hàng khi khách hàng mua sản phẩm trả góp (“Sản phẩm”) t i đ a   n 

 huy n m i theo Mục 4 Thể lệ chương trình  huy n m i (“Thể lệ”) n y (“Hợp đồng tín dụng”). 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ng y 15/4/2021 đ n ng y 30/6/2021. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Cửa h ng thuộc hệ thống cửa h ng điện máy Thiên Hòa t i đ a 

chỉ: 

 277B, Cách M ng Tháng Tám, phường 12, quận10, th nh phố Hồ Chí Minh 

 2/6B, Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, th nh phố Hồ Chí Minh 

 571, Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, th nh phố Hồ Chí Minh 

 289, Đ i Lộ Bình Dương, Chánh Nghĩa, th nh phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 Thửa đất số 131A, 228 Tờ  ản đồ số C1,  hu phố Hoa Lan, phường Thuận Giao, th nh phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 Ô 8, Lô K, Tờ Bản Đồ Số 1, Khu Tái Đ nh Cư Mỹ Phước 2, Mỹ Phước, th  xã B n Cát, Bình 

Dương 

 97, Đồng Khởi,  hu phố 6, phường Tam Hiệp, th nh phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(“Hệ thống cửa hàng Thiên Hòa”).  

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng. 

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

- Các đối tượng được tham gia chương trình  huy n m i: Khách h ng  ý Hợp đồng tín dụng với 

HD SAISON để mua Sản phẩm t i Hệ thống cửa h ng Thiên Hòa theo Mục 4 Thể lệ n y (“Khách 

hàng”). 

- Các đối tượng  hông được tham gia chương trình  huy n m i: Nhân viên của HD SAISON, các 

 hách h ng dự án, các nh  phân phối, quảng cáo v  in ấn phục vụ chương trình  huy n m i n y.  

7. Cơ cấu giải thưởng:  

Cơ cấu giải thưởng 
Nội dung giải 

thưởng 

Trị giá mỗi giải 

thưởng (VNĐ) 
Số giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải thưởng 
01 Máy l nh Reetech 

1.5 Hp RT12-TA-

A/RC12-TA-A 

6.090.000 07 42.630.000 

Tổng cộng:  42.630.000 

 



 

 

Sau đây gọi chung l  “Giải thưởng”. 

- Tổng giá tr  Giải thưởng l  42.630.000 (bằng chữ: Bốn mươi hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn) 

đồng. 

- Tổng giá tr  Giải thưởng so với tổng giá tr  h ng hóa  huy n m i: Dự  i n 01% (một phần trăm). 

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

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể Khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương 

trình khuyến mại 

- Tất cả các  hách h ng  ý Hợp đồng tín dụng với HD SAISON trong thời gian  huy n m i để mua 

Sản phẩm t i Hệ thống cửa h ng Thiên Hòa theo Mục 4 Thể lệ n y được tham gia chương trình 

 huy n m i quay số trúng thưởng. 

- Khách h ng  ý Hợp đồng tín dụng với HD SAISON sẽ có mã dự thưởng để tham gia chương 

trình. Mã dự thưởng l  mã số Hợp đồng tín dụng của Khách h ng  ý với HD SAISON,  ao gồm 

11  ý tự (“Mã dự thưởng”). 

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Nhân viên của HD SAISON l m việc t i Hệ thống cửa h ng Thiên Hòa, nơi Khách h ng mua Sản 

phẩm, sẽ thông  áo cho Khách h ng  i t về cách thức tham dự chương trình  huy n m i, Mã dự 

thưởng của Khách h ng ngay sau  hi Khách h ng ho n tất việc  ý tên trên Hợp đồng tín dụng.  

- Mã dự thưởng l  mã số Hợp đồng tín dụng của Khách h ng  ý với HD SAISON. Số lượng Mã dự 

thưởng được phát h nh dựa trên số lượng Hợp đồng tín dụng được  ý trong thời gian  huy n m i 

t i đ a   n  huy n m i. Trường hợp một (01) Khách hàng ký nhiều Hợp đồng tín dụng sẽ được số 

lượng Mã dự thưởng tương ứng với số lượng Hợp đồng tín dụng đã  ý. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Hợp đồng tín dụng được Khách h ng  ý gồm hai (02)  ản, trong đó Khách h ng v  HD SAISON 

mỗi  ên giữ một  ản gốc Hợp đồng tín dụng có chữ  ý của Khách h ng v  nhân viên của HD 

SAISON. Bản gốc Hợp đồng tín dụng được Khách h ng giữ có chữ  ý của Khách h ng v  nhân 

viên của HD SAISON có số hợp đồng trùng với Mã dự thưởng trúng thưởng sẽ l   ằng chứng xác 

đ nh trúng thưởng.  

- Khách h ng trúng thưởng hợp lệ l  Khách h ng có số Hợp đồng tín dụng t i  ản gốc Hợp đồng tín 

dụng được Khách h ng lưu trữ trùng với Mã dự thưởng được phần mềm quay số xác đ nh trúng 

thưởng t i Lễ quay số.  

- Mã dự thưởng hợp lệ l  số Hợp đồng tín dụng của Khách h ng  ý với HD SAISON  ao gồm 11 

 ý tự: 02 ký tự đầu tiên là các chữ cái ED, 09 ký tự ti p theo l  các chữ số tự nhiên từ 0 đ n 9 và 

được phát h nh lũy ti n;  hông    chỉnh sửa, tẩy xóa. 

- Tổng số bằng chứng xác đ nh trúng thưởng phát h nh: căn cứ v o số lượng Hợp đồng tín dụng 

được Khách h ng  ý   t với HD SAISON như được quy đ nh t i Mục 8.1 v  Mục 8.2 của Thể lệ 

này. 

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng 

- Thời gian xác đ nh trúng thưởng: 9h00 ngày 10/7/2021. 

- Đ a điểm xác đ nh trúng thưởng: 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Th nh, Th nh phố 

Hồ Chí Minh. 

- Cách thức xác đ nh trúng thưởng:  



 

 

o HD SAISON sẽ sử dụng phần mềm để thực hiện quay số xác đ nh Khách h ng trúng thưởng 

của chương trình  huy n m i. Một Khách h ng  ất  ỳ tham dự Lễ quay số sẽ được HD 

SAISON mời  ấm nút quay số trên phần mềm; Phần mềm quay số dừng l i t i Mã dự thưởng 

n o thì Mã dự thưởng đó sẽ l  Mã dự thưởng trúng thưởng. Tổng cộng sẽ có  ảy (07) lần quay 

số cho  ảy (07) Giải thưởng. 

o Khách h ng trúng thưởng hợp lệ l  Khách h ng có số Hợp đồng tín dụng t i  ản gốc Hợp 

đồng tín dụng được Khách h ng lưu trữ trùng với Mã dự thưởng trúng thưởng v o mỗi lần 

quay số.  

- Lễ quay số sẽ được tổ chức dưới sự chứng  i n của Đ i diện HD SAISON v  đ i diện phía Khách 

h ng tham dự Lễ quay số. K t quả của  uổi Lễ quay số sẽ được lập th nh văn  ản v  có xác nhận 

của Đ i diện HD SAISON v  đ i diện phía Khách h ng tham dự Lễ quay số v  l    t quả cuối 

cùng.  

8.5 Thông báo trúng thưởng 

- Sau  hi quay số v  xác đ nh được Khách h ng trúng thưởng, HD SAISON thông  áo trúng 

thưởng trực ti p cho Khách hàng n u Khách h ng trúng thưởng có mặt t i  uổi Lễ quay số.  

- Trường hợp Khách h ng trúng thưởng  hông có mặt t i  uổi Lễ quay số, HD SAISON sẽ thông 

 áo trúng thưởng cho các Khách h ng trúng thưởng thông qua số điện tho i Khách h ng đã đăng 

 ý  hi  ý Hợp đồng tín dụng với HD SAISON trong vòng 0  ( a) ng y l m việc  ể từ ng y xác 

đ nh Khách h ng trúng thưởng.  

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

- Đ a điểm trao thưởng: HD SAISON sẽ thông  áo v  thực hiện các thủ tục trao thưởng cho Khách 

hàng t i cửa h ng nơi Khách h ng mua Sản phẩm thuộc Hệ thống cửa h ng Thiên Hòa trong vòng 

 ốn mươi lăm (45) ng y  ể từ ng y   t thúc chương trình  huy n m i. 

- Cách thức v  thủ tục trao thưởng:  

o Khi nhận thưởng, Khách h ng trúng thưởng xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước 

công dân/hộ chi u  ản gốc,  ản gốc Hợp đồng tín dụng có mã số trúng thưởng hợp lệ với 

Hợp đồng tín dụng Khách hàng đã  ý với HD SAISON.  

o Nhân viên HD SAISON thực hiện  iểm tra, đối chi u chứng từ v  xác nhận Khách h ng 

đáp ứng điều  iện v  Thể lệ của chương trình để nhận thưởng.  

o Khách hàng  ý xác nhận v o  iên  ản trao giải thưởng, thực hiện thủ tục  ê  hai theo quy 

đ nh của pháp luật và ch u trách nhiệm thanh toán thu  thu nhập cá nhân, thu , phí và các 

chi phí liên quan đ n việc nhận giải thưởng (n u có). 

- Thời h n   t thúc trao thưởng: Thời h n cuối cùng HD SAISON có trách nhiệm trao thưởng cho 

Khách hàng là bốn mươi lăm (45) ng y  ể từ ng y   t thúc chương trình  huy n m i. 

- Trách nhiệm của  hách h ng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh  hi nhận thưởng, thu  thu 

nhập  hông thường xuyên: các chi phí phát sinh do việc trúng thưởng  ao gồm nhưng  hông giới 

h n các chi phí vận chuyển, đi l i, ăn ở v  các  hoản thu , phí liên quan (n u có) do Khách h ng 

trúng thưởng ch u. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 

khuyến mại 

Khách h ng có thể liên hệ đ n Bộ phận chăm sóc  hách h ng của HD SAISON theo số điện tho i: 

1900 55 88 54 để được hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về chương trình  huy n m i. 

10. Trách nhiệm công bố thông tin 



 

 

- Quy đ nh về trách nhiệm của HD SAISON trong việc thông  áo công  hai chi ti t nội dung của 

Thể lệ chương trình  huy n m i: Nội dung chương trình  huy n m i, Thể lệ chương trình  huy n 

m i sẽ được công  ố công  hai t i đ a   n thực hiện chương trình  huy n m i quy đ nh t i Mục 4 

Thể lệ n y v  trên trang thông tin điện tử của HD SAISON (http://www.hdsaison.com.vn). 

- Quy đ nh về trách nhiệm của HD SAISON trong việc công  ố   t quả trúng thưởng: Thông tin 

Khách h ng trúng thưởng sẽ được công  ố công  hai t i đ a   n thực hiện chương trình  huy n 

m i quy đ nh t i Mục 4 Thể lệ n y, trên trang thông tin điện tử của HD SAISON và thông báo 

trực ti p cho Khách h ng trúng Giải thưởng. 

11. Các quy định khác 

- N u được Khách hàng trúng Giải thưởng đồng ý, HD SAISON sẽ sử dụng thông tin liên quan và 

hình ảnh của Khách h ng trúng thưởng, hình ảnh trao thưởng v  các hình ảnh trong ph m vi 

chương trình  huy n m i v o các ho t động quảng cáo, truyền thông của HD SAISON. 

- HD SAISON ho n to n ch u trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của  ằng chứng trúng 

thưởng. Trường hợp  ằng chứng trúng thưởng có sai sót gây hiểu nhầm cho Khách h ng trong 

việc trúng thưởng thì HD SAISON cam   t vẫn trao những Giải thưởng n y cho Khách h ng.  

- HD SAISON sẽ thông  áo thời gian, đ a điểm tổ chức Lễ quay số trúng thưởng, lưu giữ  ằng 

chứng xác đ nh trúng thưởng,  iên  ản tổ chức Lễ quay số trúng thưởng và trao Giải thưởng. 

- Trong trường hợp tranh chấp xảy ra liên quan đ n chương trình  huy n m i này, HD SAISON có 

trách nhiệm trực ti p giải quy t, n u  hông thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy 

đ nh pháp luật. 

- Trường hợp  hông có người trúng thưởng, HD SAISON sẽ trích nộp một phần giá tr  giải thưởng 

đã công  ố v o ngân sách nh  nước theo quy đ nh của pháp luật. 

 

 

http://www.hdsaison.com.vn/

