
THẺ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHƯYÉN MẠI
(Kèm theo đăng kỷ so 01/ĐKKM-HKD ngày 20/4/2021 của Điện máy ích Lý thuộc

Hộ kinh doanh Vũ Minh ích )

1. Tên chưong trình khuyến mại: Mua sắm thả ga- mỏi tay nhận quà

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, đồ gia 
dụng.

3. Thòi gian khuyến mại: Từ 24/4/2020 đến ngày 01/5/2021.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thị trấn Bằng Lùng và các xã trong phạm 
vi huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

5. Hình thức khuyến mại: Bốc thăm trúng thưởng.

6. Khách hàng của chưong trình khuyến mại (đối tưcrng hưỏng khuyến 
mại): Khách hàng tới mua sản phâm trị giá từ 300.000đ đến 2.000.000đ được nhận 
01-03 phiếu bốc thăm trúng thưởng, từ 2.000.000 đ trở lên được nhận 03- 06 phiếu 
bốc thăm trúng thưởng (không áp dụng cho nhân viên của trung tâm, các đại lý, nhà 
phân phối)

7. Cơ cấu giải thưỏng:

Tổng giá trị giải thưởng là 38.300.000(SỐ tiền bằng chữ: Ba mươi tám triệu 
ba trăm nghìn đồng), trong đó:

Cơ cấu giải 
thưởng Nội dung giải thưởng Trị giá giải 

thưởng (VNĐ) Số giải Thành tiền
(VNĐ)

Giải đặc biệt Xe máy Honda Blade 22.500.000 01 22.500.000

Giải nhất Loa kéo bluetooth 6.500.000 01 6.500.000
Giải nhì Bếp gas đôi bumesoer 1.800.000 02 3.600.000
Giải ba Nồi cơm điện bender 800.000 03 2.400.000
Giải tư Chảo chống dính dulux 300.000 05 1.500.000

Khuyến khích Ấm siêu tốc inox dulux 180.000 10 1.800.000
Băng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm nghìn đông. 38.300.000

Chú ỷ: Giải thưởng không được quy đôi 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 khuyên mại:

- Khách hàng tới mua sản phẩm trị giá từ 300.000đ đến 2.000.OOOđ được 
nhận 01 -03 phiếu bốc thăm trúng thưởng,



- Khách hàng tới mua sản phẩm trị giá từ từ 2.000.000đ trở lên được nhận 
04- 06 phiêu bốc thăm trúns thưởng.

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

- Thời gian: Từ 24/4/2020 đến ngày 01/5/2021.
- Điện máy ích Lý sè phát phiếu bốc thăm cho khách hàng mua hàng đáp ứng 

điều kiện tại mục 8.1.

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

- Việc xác định trúng thưởng được tiến hành trực tiếp tại địa điểm thực hiện 
chưong trình khuyến mại. Quý khách nhận giải thuửng trực tiếp tại Điện máy ích Lý , 
không được quy đôi thành tiền. Phiếu hợp lệ là phiếu còn nguyên vẹn, không bị nhòe, 
bị tẩy xóa, rách hay hư hỏng.

- Mầu vé xác định trúng thưởng gồm 02 liên có mã số trùng nhau (liên bỏ 
vào thùng phiếu và liên khách hàng giữ), có ghi đầy đủ các thông tin của người dự 
thưởng theo quy định, trong đó vé phát hành có 01 loạkMầu phiếu bốc thăm cho 
các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba phát hành tống số: 1.500 vé;

- Chương trình khuyến mại lần này tiếp tục sử dụng mầu phiếu xác định 
trúng thưởng của Chương trình khuyến mại “Mua sắm thả ga- mòi tay nhận quà” 
đà được Sở Công Thương Bắc Kạn xác nhận số 78/SCT-QLTM ngày 22/12/2020 
có thời gian khuyến mại từ 24/12/2020 đến hết ngày 07/02/2021, thời gian bốc thăm 

vào hồi 15h00 phút ngày 07/02/2021 do ảnh hưởng của dịch bênh covid-19 đã 
dừng lại trước thời gian, Khách hàng đã nhận phiếu bốc thăm của Chương trình 
được tiếp tục tham gia bốc thăm lần này. (Có mẫu phiếu kèm theo)

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

- Thời gian, địa điểm xác định trúng thưởng: Vào hồi 15h00 phút ngày 
01/5/2021, thực hiện bốc thăm trúng thưởng với các giải nhất, nhì, ba, tư, khuyến 
khích tại Điện máy ích Lý , địa chỉ: Tổ 2a TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh 
Băc Kạn.

- Cách thức xác định trúng thưởng: Bốc thăm trúng thưởng cho từng giải thưởng.

8.5. Thông báo trúng thưởng:
Thời hạn, cách thức nội dung thông báo trúng thưởng cho khách hàng: Trực 

tiếp tại địa diêm bốc thăm và kết thúc trao thưởng ngay khi tất cả các giải thưởng 
có người trúnạ thưởng. Khách hàng nào không có mặt, sè không trao thưởng và 
chuyển lượt bốc thăm cho khách hàng khác.

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

- Địa điểm trao thưởng: Tại Điện máy ích Lý , địa chỉ Tổ 2a TT Bằng Lũng, 
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.



Điện máy Ich Lý thuộc Hộ kinh doanh Vù Minh ích cam kết giải quyết các 
trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực 
hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời báo cáo kết quả thực hiện 
khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo 
cáo theo đúng quy định của pháp luật đê phục vụ công tác thanh tra, kiêm tra, giám 
sát.

Thê lệ chương trình khuyến mại đính kèm.

Điện máy ích Lý thuộc Hộ kinh doanh Vũ Minh ích cam kết nội dung đăng ký 
nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG
NHÂN

(Kỷ tên và đóng dấu)

M S T : 4700X016281


