
Chương trình khuyến mãi: “Lướt Blade 110, lướt iPhone 6 sành điệu”.

1. Tên chương trình khuyến mại: “Lướt Blade 110, lướt iPhone 6 sành điệu”.

  

2. Hàng hoá/Dịch vụ khuyến mại: Các kiểu xe bao gồm:

  

- Xe máy nhãn hiệu Honda Blade (Phiên bản K57A-0A0,0A1,0A3,0A4,0A8)

  

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 31/10/2014 đến hết ngày 28/01/2015 (căn cứ theo ngày ghi
trên Hóa đơn bán lẻ tại HEAD).

  

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các Cửa Hàng Bán Xe và Dịch Vụ do Honda Ủy Nhiệm
(gọi là “HEAD”)

  

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

  

- Khách hàng mua xe sẽ được tham gia quay số may mắn để có cơ hội trúng 01 Iphone 6
(16GB-phiên bản Quốc Tế) cho mỗi khách hàng.

  

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): tất cả khách
hàng đáp ứng các điều kiện sau:

  

- Mua xe khuyến mại do Honda Việt Nam sản xuất,

  

- Mua xe tại HEAD,
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- Mua trong thời hạn của chương trình,

  

-Nộp đầy đủ và đúng hạn các hồ sơ cho HEAD theo yêu cầu, với thông tin trên các hồ sơ phải
trùng khớp với nhau

  

7. Cơ cấu giải thưởng :

        Cơ cấu giải thưởng   Nội dung giải thưởng  Trị giá giải thưởng(vnđ - đã bao gồm thuế GTGT)  Số giải
 Thành tiền (vn đ - đ ã bao g ồm thu ế GTGT
 
    Giải nhất   Giải nhấtIphone 6 (bản 16GB- phiên bản quốc tế)  20.000.000 đồng   300
 6.000.000.000 đồng
 
    Tổng cộng         6.000.000.000 đồng   
      

  

- Tổng giá trị giải thưởng khuyến mại: 6.000.000.000 đồng.

  

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt hoặc quy đổi sang các  mục đích sử dụng khác
(ví dụ: mua Phụ tùng hoặc làm Dịch vụ tại  HEAD...)

  

- Công ty Honda cam kết giá trị giải thưởng trên là chính xác, được  xác định trên cơ sở các
báo giá cho việc mua các giải thưởng của Công ty  gần đây nhất và có thể thay đổi theo tình
hình thực tế.

  

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

  

8.1. Cách thực hiện:
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Sau khi khách hàng hoàn thành việc mua xe, khách hàng sử dụng thông  tin trên hóa đơn để
đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng bằng cách:

  

Bước1: Truy cập trang web www.honda.com.vn/products/blade110 ,  khách hàng tạo riêng tên
và mật khẩu để đăng ký thông tin cá nhân  theo yêu cầu. Sau khi đăng ký thành công hệ
thống sẽ cung cấp 01 mã số  may mắn ngay trên trang web. Mỗi xe sẽ tương tứng với 01 mã số
may mắn  và mã số đó được lưu và có thể in ra sau khi khách hàng đăng ký.

  

- Để sửa đổi thông tin cá nhân, khách hàng truy cập lại trang web, sử  dụng tên & mật khẩu
đã đăng ký để đăng nhập, sau đó điều chỉnh  thông tin.

  

- Khách hàng cũng có thể đăng nhập trên trang web để xem mã số may mắn của mình.

  

- Thông tin khách hàng sẽ được lấy ở lần sửa đổi cuối cùng và trong thời hạn đăng ký/chỉnh sửa
thông tin.

  

Bước 2: Theo dõi kết quả quay số may mắn trên website của chương trình. Chương trình sẽ
được quay số bằng phần mềm máy tính.

  

Lưu ý:

  

- Nếu khách không thấy thông tin và mã số may mắn trên trang web do  lỗi hệ thống/lỗi kết nối
internet, khách hàng có thể truy cập lại vào  trang web để đăng ký. Hoặc nếu khách hàng đăng
ký sai thông tin, khách  hàng có thể đăng nhập để điều chỉnh thông tin cá nhân.

  

- Để tránh tình trạng khách quên đăng ký, hoặc đăng ký muộn, HVN  khuyến khích khách hàng
sử dụng máy tính tại HEAD để đăng ký ngay sau  khi mua xe hoặc HEAD có thể hỗ trợ đăng ký
thông tin cho khách hàng tuy  nhiên phải đảm bảo thông tin được nhập chính xác.
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8.2. Lễ quay số trúng thưởng và thông báo kết quả:

  

- Địa điểm tổ chức : Dự định tại văn phòng đại diện công ty Honda  Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà
Viettower số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

  

- Thời gian

        Các đợt   Số lượng quà rút thăm từng đợt  Thời hạn mua xe   Hạn chót khách đăng ký tham dự/chỉnh sửa thông tin  trên website chương trình
 Dự kiến thời gian quay số
 Dự kiến thời gian thông báo kết quả trên website
 
    Đợt 1   100   Từ 31/10/2014 tới 30/11/2014  Trước 11:30 ngày 2/12/2014
 5/12/2014
 15/12/2014
 
    Đợt 2   100   Từ 1/12/2014 tới 31/12/2014  Trước 11:30 ngày 2/1/2015
 7/1/2015
 15/1/2015
 
    Đợt 3   100   Từ 1/01/2015 tới 28/1/2015  Trước 11:30 ngày 31/1/2015
 

4/2/2015

  12/2/2015   
      

  

- Quy cách xác định trúng thưởng: người trúng thưởng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng
phần mềm máy vi tính.

  

- Khách hàng đã trúng thưởng sẽ không được tham gia quay số may mắn các đợt tiếp theo.
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- Khách hàng không trúng thưởng sẽ tiếp tục được tham gia quay số may mắn đợt tiếp theo,

  

- Quay số dự phòng: Ngoài số lượng quay số trên đây, Ban Tổ Chức sẽ  quay số xác định danh
sách khách hàng trúng thưởng dự bị ngay sau đợt  quay số chính thức. Trong trường hợp khách
hàng thuộc danh sách trúng  thưởng chính thức không liên lạc được hoặc không đủ điều kiện
nhận giải  hoặc mã số trúng thưởng phát hành bị lỗi, Ban Tổ Chức sẽ sử dụng danh  sách dự
bị này để trao giải, theo thứ tự quay số trước được ưu tiên  hơn, số lượng cụ thể của từng Đợt
như sau:

        Đợt   Số giải dự bị   
    1   15   
    2   15   
    3   15   
    Tổng cộng   45   
      

  

- Khách mời trong Lễ quay số trúng thưởng: Các lễ  quay số trúng thưởng đều có sự tham dự
của đại diện các cơ quan quản lý  nhà nước có thẩm quyền, Đại diện cơ quan truyền thông đại
chúng, Đại  diện Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng, Đại diện khách hàng tham  dự
chương trình khuyến mãi và đại diện Công ty Honda Việt Nam.

  

8.3.Lễ trao thưởng:

  

Sau khi có kết quả quay số, Công ty Honda Việt Nam sẽ tiến hành lễ  trao thưởng cho khách
hàng trúng thưởng. Thông tin chi tiết về việc trao  thưởng như thời gian, địa điểm, thủ tục giấy tờ
... sẽ được Công ty  Honda Việt Nam thông báo cho khách hàng trúng thưởng bằng điện thoại 
trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo trên website và cũng như gủi thư  thông báo tới khách
hàng theo địa chỉ đã đăng ký trên website.

  

Dự kiến thời gian trao thưởng và địa điểm:
- Thời gian : Sau từng  đợt rút thăm, muộn nhất là sau 21 ngày kể từ ngày HVN thông báo kết
quả  trên trang web, HVN sẽ tiến hành trao giải cho khách hàng.

  

 5 / 7



Chương trình khuyến mãi: “Lướt Blade 110, lướt iPhone 6 sành điệu”.

- Địa điểm: Khách hàng sẽ nhận quà tại Của Hàng Bán Xe và Dịch Vụ do  Honda ủy nhiệm (
HEAD), chi tiết HVN sẽ ghi trong thư thông báo.

  

Giải thưởng sẽ không được trao, nếu :
- Khách hàng không thuộc đối tượng của chương trình. Ví dụ: 
 + Xe không phải do Honda Việt Nam sản xuất, hoặc
 + Xe do Honda Việt Nam sản xuất nhưng được mua tại cửa hàng ngoài hệ  thống Cửa hàng
Bán Xe và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (Tên cửa hàng bán xe  ghi trên hóa            đơn không
thuộc danh sách cửa hàng HEAD của  Honda Việt Nam), hoặc
- Xe được mua ngoài thời hạn của chương trình, hoặc

  

- Khách hàng không xuất trình đầy đủ các chứng từ cần thiết, hoặc

  

- Có sự khác nhau giữa thông tin ghi trên các chứng từ cần thiết khi nhận thưởng, hoặc

  

- Không liên lạc được với khách hàng bằng điện thoại trong trong 03  ngày kể từ ngày kết thúc
thời gian quay số hoặc Người trúng thưởng không  đến nhận giải đúng thời gian như trong thư
thông báo.

  

- Kết quả khách hàng trúng giải được thông báo trên trang web
www.honda.com.vn/products/blade110 của chương trình.

  

- Mọi thông tin liên quan đến chương trình khuyến mãi, khách hàng  liên hệ theo số điện thoại
sau (điện thoại miễn phí) để được hướng dẫn,  giải đáp :

  

Số điện thoại :

  

1800.5555.48 : dành cho KH sử dụng Mobifone, Vinaphone hoặc VNPT
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1800.8001 : dành cho KH sử dụng Viettel

  

Nếu có trục trặc về việc đăng ký trên website, vui lòng email theo địa chỉ sau:
Supportblade110@gmail.com

  

Thời gian : Từ 7:30 đến 16:30 hàng ngày trong tuần, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật và ngày Lễ.
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