
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Chào mừng đại lễ - Vay dễ trúng quà 

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 vay tr  g p tại đ a  àn khuy n mại theo Mục 4 

Thể lệ chương trình khuy n mại (“Thể lệ”) này (“Hợp đồng tín dụng”). 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 16/4/2021 đ n ngày 15/5/2021. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: Mở hộp quà may mắn 

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

- Các đối tượng được tham gia chương trình khuy n mại: Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với 

HD SAISON để vay tr  g p trên toàn quốc (“Khách hàng”). 

- Các đối tượng không được tham gia chương trình khuy n mại: Nhân viên của HD SAISON, các 

khách hàng dự án, các nhà phân phối, qu ng cáo và in ấn phục vụ chương trình khuy n mại này.  

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 
Thẻ cào điện thoại 

mệnh giá 20.000 

VNĐ 

20.000 15.000 300.000.000 

Tổng cộng:  300.000.000 

 

Sau đây gọi chung là “Giải thưởng”. 

- Tổng giá tr  Gi i thưởng là 300.000.000 (bằng chữ: ba trăm triệu) đồng. 

- Tổng giá tr  Gi i thưởng  o với tổng giá tr  hàng h a khuy n mại: Dự ki n 01% (một phần trăm). 

- Gi i thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

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 c  các Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON trong thời gian khuy n mại để vay 

tr  g p trên toàn quốc được tham gia chương trình khuy n mại. 

- Sau khi ký Hợp đồng tín dụng và trong thời gian khuy n mại, Khách hàng truy cập vào đường 

dẫn: https://qt.hdsaison.com.vn  và điền đầy đủ thông tin của Khách hàng,  ao gồm: họ và tên,  ố 

chứng minh nhân dân/căn cước công dân và  ố Hợp đồng tín dụng để tham gia chương trình.  

 

https://qt.hdsaison.com.vn/


 

 

- Sau khi truy cập vào đường dẫn và điền đầy đủ thông tin nêu trên, Khách hàng  ấm vào nút Mở 

quà để mở quà. 

- Đối với mỗi Hợp đồng tín dụng Khách hàng ký với HD SAISON trong thời gian từ ngày 

16/4/2021 đ n ngày 15/5/2021, Khách hàng chỉ được duy nhất một (01) lượt mở hộp quà.  

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

- Trong thời gian khuy n mại, khi Khách hàng thực hiện truy cập vào đường dẫn, điền thông tin 

theo quy đ nh tại Mục 8.1 của Thể lệ, Khách hàng  ấm vào nút Mở quà, hộp quà  ẽ được mở 

ngẫu nhiên, trường hợp Khách hàng trúng thưởng, trên màn hình  ẽ hiện ra dòng chữ: “Chúc 

mừng Quý Khách hàng đã trúng thẻ cào điện thoại trị giá 20.000 đồng” . 

- N u màn hình xuất hiện dòng chữ: “Chúc Quý Khách hàng may mắn lần sau!” c  nghĩa là Khách 

hàng không trúng thưởng. 

- HD SAISON  ẽ cập nhật  ố lượng gi i thưởng còn lại của Chương trình tại trang thông tin điện 

tử: http://www.hdsaison.com.vn để Khách hàng được nắm thông tin và lựa chọn tham gia Chương 

trình.  

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Hộp quà trúng thưởng  ẽ c  thông tin trúng thưởng quy đ nh tại Mục 8.4 của Thể lệ. Dòng chữ: 

“Chúc mừng Quý Khách hàng đã trúng thẻ cào điện thoại trị giá 20.000 đồng” hiện th  trên màn 

hình là  ằng chứng xác đ nh trúng thưởng. 

- Tổng  ố lượt mở hộp quà dự ki n  ẽ phát hành: 120.000 lượt. Tổng  ố lượt trúng thưởng: 15.000 

lượt. Tỷ lệ trúng thưởng/ ố lượt mở quà phát hành là 12,5%.  

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

- Thời gian xác đ nh trúng thưởng: khi Khách hàng mở hộp quà trúng thưởng trong thời gian 

khuy n mại. 

- Đ a điểm xác đ nh trúng thưởng: Toàn quốc. 

- Cách thức xác đ nh trúng thưởng: 

o Việc mở hộp quà may mắn  ẽ được thực hiện khi Khách hàng truy cập vào đường dẫn, điền 

thông tin và thực hiện các thủ tục theo quy đ nh tại Mục 8.1 của Thể lệ, hộp quà  ẽ được mở 

ngẫu nhiên. 

o Khách hàng được xác đ nh là trúng thưởng khi mở hộp quà và xuất hiện dòng chữ “Chúc 

mừng Quý Khách hàng đã trúng thẻ cào điện thoại trị giá 20.000 đồng” 

o Khách hàng được xác đ nh là không trúng thưởng khi mở hộp quà và xuất hiện dòng chữ 

“Chúc Quý Khách hàng may mắn lần sau!” 

8.5 Thông báo trúng thưởng 

Khách hàng mở hộp quà và xuất hiện dòng chữ “Chúc mừng Quý Khách hàng đã trúng thẻ cào 

điện thoại trị giá 20.000 đồng” cũng chính là thông  áo trúng thưởng.  

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

- Đ a điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: Sau khi k t thúc thời gian khuy n mại, HD SAISON 

 ẽ gửi danh  ách thông tin Khách hàng trúng thưởng  ao gồm họ và tên Khách hàng và  ố điện 

thoại Khách hàng cung cấp khi làm Hợp đồng tín dụng cho nhà cung cấp d ch vụ nạp tiền để nhà 

cung cấp nạp tiền cho Khách hàng trúng thưởng  ằng hình thức tiền điện thoại  ẽ được nạp trực 

ti p vào  ố điện thoại Khách hàng cung cấp khi làm Hợp đồng tín dụng với HD SAISON. 
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- Thời hạn k t thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng HD SAISON c  trách nhiệm trao thưởng cho 

Khách hàng là  ốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày k t thúc chương trình khuy n mại. 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát  inh khi nhận thưởng, thu  thu 

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

hạn các chi phí vận chuyển, đi lại, ăn ở và các kho n thu , phí liên quan (n u c ) do Khách hàng 

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 hàng c  thể liên hệ đ n Bộ phận chăm   c khách hàng của HD SAISON theo  ố điện thoại: 

1900 55 88 54 để được hướng dẫn, gi i đáp các thắc mắc về chương trình khuy n mại. 

10. Trách nhiệm công bố thông tin 

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

Thể lệ chương trình khuy n mại: Nội dung chương trình khuy n mại, Thể lệ chương trình khuy n 

mại  ẽ được công  ố công khai tại đ a  àn thực hiện chương trình khuy n mại quy đ nh tại Mục 4 

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

-  uy đ nh về trách nhiệm của HD SAISON trong việc công  ố k t qu  trúng thưởng: Thông tin 

Khách hàng trúng thưởng  ẽ được công  ố công khai tại đ a  àn thực hiện chương trình khuy n 

mại quy đ nh tại Mục 4 Thể lệ này, trên trang thông tin điện tử của HD SAISON và thông báo 

trực ti p cho Khách hàng trúng Gi i thưởng. 

11. Các quy định khác 

- N u được Khách hàng trúng Gi i thưởng đồng ý, HD SAISON  ẽ  ử dụng thông tin liên quan và 

hình  nh của Khách hàng trúng thưởng, hình  nh trao thưởng và các hình  nh trong phạm vi 

chương trình khuy n mại vào các hoạt động qu ng cáo, truyền thông của HD SAISON. 

- HD SAISON hoàn toàn ch u trách nhiệm trong việc qu n lý tính chính xác của  ằng chứng trúng 

thưởng. Trường hợp  ằng chứng trúng thưởng c   ai   t gây hiểu nhầm cho Khách hàng trong 

việc trúng thưởng thì HD SAISON cam k t vẫn trao những Gi i thưởng này cho Khách hàng 

trúng thưởng.  

- Trong trường hợp tranh chấp x y ra liên quan đ n chương trình khuy n mại này, HD SAISON có 

trách nhiệm trực ti p gi i quy t, n u không thỏa thuận được tranh chấp  ẽ được xử lý theo quy 

đ nh pháp luật. 

- Trường hợp không c  người trúng thưởng, HD SAISON  ẽ trích nộp một phần giá tr  gi i thưởng 

đã công  ố vào ngân  ách nhà nước theo quy đ nh của pháp luật. 

 

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

