
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI

Tên chương trình: QUÀ TẶNG SINH NHẬT – TRAO NGƯỜI MAY MẮN

Đối tượng áp dụng: Khách hàng là thành viên MOVI

Thời gian triển khai: Đơn hàng VIVO được đặt từ ngày 01.08.2021 và chuyển trạng thái “hoàn

thành” trước ngày 31.08.2021.

Phạm vi áp dụng: Tất cả các kênh bán hàng tại MOVI trên toàn quốc và không áp dụng cho kênh

non-factories.

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua thành công sản phẩm điện thoại VIVO tại MOVI, trong thời gian từ 01.08-31.08

sẽ được tham gia chương trình rút thăm may mắn với cơ cấu giải thưởng như sau:

Đối tượng áp dụng Điều kiện Đơn hàng Giải thưởng Số
lượng

Thành viên MOVI

toàn quốc

Khách hàng mua đơn hàng từ

ngày 01.08.2021 và chuyển

trạng thái “hoàn thành” trước

ngày 31.08.2021

ĐTDĐ

thương

hiệu VIVO

ĐTDĐ VIVO

Y3S
01

Các điều khoản áp dụng kèm theo:

• Giải thưởng không áp dụng cho đơn hàng hủy hoặc đổi trả.

• Mỗi đơn hàng thỏa điều kiện tương ứng với một mã quay thưởng được hệ thống ghi

nhận và tiến hành quay số may mắn vào ngày 05/09/2021.

• Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

• Không áp dụng giải thưởng cho khách hàng có nợ trễ hạn, nợ xấu tại MOVI.

• MOVI từ chối trao quà đối với các khách hàng có hành vi gian lận, giả mạo hoặc tiếp tay

cho các hành vi gian lận, trong trường hợp xảy ra vấn đề liên quan, MOVI có quyền tạm

ngưng tiến trình trao thưởng và xử lý theo quy định pháp luật.



• MOVI được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh của khách hàng trúng thưởng để báo cáo

kết quả với Sở công thương hoặc Cục xúc tiến thương mại và truyền thông sau khi kết

thúc chương trình.

• Kết quả trúng thưởng được phần mềm xác định ngẫu nhiên, mọi thắc mắc khiếu nại liên

quan đến chương trình, Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ điều kiện, điều khoản của

chương trình trên website www.movi.vn hoặc gọi trực tiếp tổng đài 18006669 (miễn phí)

để được giải đáp.

Chứng từ yêu cầu đối với khách hàng nhận thưởng:

• CMND hoặc CCCD (Bản chính và bản sao) còn hạn 15 năm, nguyên vẹn, không rách,

không chắp vá

• Thẻ nhân viên đang làm việc tại nhà máy đối tác của MOVI, thời hạn trên thẻ nhân viên

còn hiệu lực.

• Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, MOVI không liên lạc được đến Khách

hàng trúng thưởng hoặc khách hàng không nhận thưởng hoặc không đáp ứng đủ các

yêu cầu trong qui định nhận thưởng, MOVI sẽ xử lý theo quy định hiện hành của Cục xúc

tiến thương mại.

• Trong diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, thời gian nhận thưởng có thể bị ảnh hưởng.

http://www.movi.vn

