
 
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

 

Chương trình:   

GIẢI TỎA NHỮNG NỖI LO TRONG NĂM HỌC MỚI GIỮA ĐẠI DỊCH COVID 19 

Đối tượng áp dụng: 

Tất cả khách hàng đang làm việc tại các nhà máy (đang hoạt động) là đối tác triển khai chương 

trình phúc lợi MOVI  

Phạm vi áp dụng:  

Tất cả các kênh bán hàng tại MOVI trên toàn quốc  

Không áp dụng cho kênh non-factories 

Nội dung chương trình:  

Khách hàng có đơn hàng ứng tiền từ ngày 03/09 và chuyển trạng trái “hoàn thành” trước ngày 

30/09/2021 được tham gia chương trình ưu đãi sau: 

Đối tượng áp 

dụng 
Điều kiện Quà khuyến mãi 

Thời gian 

áp dụng 

Thành viên 

MOVI toàn quốc 
Khách hàng có đơn hàng ứng 

tiền thành công từ 6 triệu trở lên 

1 Túi gạo thơm 5kg 

(Trị giá 120,000 VNĐ) Từ 03/09-

30/09/2021 

Khách hàng là 

thành viên mới 

Khách hàng có đơn hàng ứng 

tiền giá trị bất kỳ 
1 Áo mưa MOVI  

(Trị giá 60.000 VNĐ) 

 

Các điều khoản áp dụng kèm theo: 

• Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.  

• Chương trình kết thúc vào ngày 30/09/2021. 

• MOVI sẽ liên hệ trực tiếp cho khách hàng tại nhà máy để trao quà tặng. Trong diễn biến 

phức tạp của dịch Covid 19, thời gian trao quà có thể bị ảnh hưởng. 

• Không áp dụng quà tặng 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 quà và xử lý theo quy định pháp luật. 

• MOVI được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh của khách hàng để báo cáo kết quả với Sở 

công thương hoặc cục xúc tiến thương mại và truyền thông sau khi kết thúc chương trình. 

 

Chứng từ yêu cầu đối với khách hàng nhận quà: 



 
• 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 nhận ưu đãi, MOVI không liên lạc được đến khách hàng hoặc khách 

hàng không đáp ứng đủ các yêu cầu trong qui định quà tặng, MOVI sẽ xử lý theo quy định 

hiện hành của Cục xúc tiến thương mại. 

 

Lưu ý: (*) Sản phẩm ứng tiền nhanh được cung ứng cho riêng Thành viên Chương trình Phúc lợi 

Movi bởi đối tác của Movi là các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, 

trên cơ sở hợp tác chiến lược với Movi. Movi không phải là tổ chức tín dụng và không cấp tín 

dụng cho khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. 


