
 

 

Số: 09/TBNBCTKM-MKT 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v: Thực hiện Chương trình khuyến mại 

Nhằm tri ân Khách hàng đã luôn đồng hành cùng Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (“HD SAISON”) 

trong suốt thời gian qua, HD SAISON gửi đến Khách hàng chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: Cùng HD SAISON chọn quà tặng cho bé 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả 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 29/5/2021 đến ngày 01/6/2021 hoặc đến khi hết số lượng quà tặng tùy 

điều kiện nào đến trước. 

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

trả góp tại địa bàn khuyến mại theo Mục 2 Thông báo này (“Hợp đồng tín dụng”) 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 999 E-voucher mua sắm trị giá 100.000 đồng 

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 trả góp trong Địa bàn khuyến mại theo Mục 2 Thông báo này, có 

con dưới 16 tuổi và đăng ký nhận quà tại link: http://qttn.hdsaison.com.vn/ (“Khách hàng”) 

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 99.900.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu 

chín trăm nghìn đồng). 

9. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:  

- Trong thời gian khuyến mại, Khách hàng được nhận quà tặng khuyến mại khi đáp ứng tất cả các 

điều kiện sau: 

✓ Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON để trả góp trong thời gian khuyến mại nêu 

tại điều 4 của Thông báo này, tại các địa điểm khuyến mại nêu tại điều 2 của Thông báo này 

✓ Khách hàng điền chính xác và đầy đủ thông tin vào link: http://qttn.hdsaison.com.vn/ gồm: 

• Họ và tên Khách hàng 

• Số Hợp đồng tín dụng 

• Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân 

• Số điện thoại 

• Đính kèm hình ảnh Giấy khai sinh của con dưới 16 tuổi 

- Khi Khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện để được nhận khuyến mại, HD SAISON sẽ gửi tặng mỗi 

Khách hàng hàng hóa khuyến mại với giá trị như trên. 

- Hàng hóa khuyến mại (mã số e-voucher) sẽ được chuyển vào số điện thoại Khách hàng cung cấp 

sau khi Khách hàng hoàn tất thủ tục của Hợp đồng tín dụng. 

- Giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại không được quy đổi thành tiền mặt. 
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