THỂ LỆ
CHƢƠNG TRÌNH BỐC THĂM TRÚNG THƢỞNG
SAMNEC HỘI XUÂN – TRI ÂN KHÁCH HÀNG
CHƢƠNG TRÌNH DO CÔNG TY TNHH SONY ELECTRONICS VIETNAM TÀI TRỢ
PHỔ BIẾN TẠI ĐẠI HỘI SAMNEC HỆ THỐNG LẦN 1

ĐIỀU 1.

TÊN CHƢƠNG TRÌNH, NỘI DUNG TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHƢƠNG TRÌNH.

1. Tên Chƣơng trình: “SAMNEC HỘI XUÂN – TRI ÂN KHÁCH HÀNG”
2. Hình thức tổ chức: Mua hàng nhận phiếu rút thăm trúng thƣởng. Mỗi sản phẩm 01 phiếu rút
thăm trúng thƣởng.
Chƣơng trình do Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam tài trợ (tài trợ tất cả các giải
của chƣơng trình).
Chƣơng trình đƣợc đăng ký tại Bộ Công Thƣơng và thông báo đến tất cả các Sở Công
Thƣơng tại các Tỉnh, Thành có các Cửa hàng thuộc Samnec Hệ Thống (làm cơ sở giám
sát).
3. Nội dung Chƣơng trình:
Nhằm Tri ân Ngƣời tiêu dùng đã tin tƣởng tín nhiệm mua tiêu dùng các sản phẩm Điện
tử tiêu dùng Thƣơng Hiệu Sony, bao gồm các sản phẩm Tivi và Dàn máy nghe nhạc
Thƣơng Hiệu Sony.
4. Đơn vị tổ chức (chịu trách nhiệm):
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec – Nhà phân phối ủy quyền của Công ty TNHH Sony
Electronics Việt Nam.
5. Phạm vi và Qui mô tổ chức:
Chỉ giới hạn bao gồm tất cả các Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống
của Công ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec trên 28 tỉnh Miền Bắc và Bắc Miền Trung (Từ
Hà Tĩnh trở ra), bao gồm:
Hải Phòng, Hải Dƣơng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hƣng Yên, Hà Nam, Nam
Định, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thái
Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái,
Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên.
6. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại của Chƣơng trình(có danh sách model hàng hóa sản phẩm
đính kèm):
Chỉ bao gồm các sản phẩm Tivi và Dàn máy nghe nhạc mang Thƣơng Hiệu Sony có xuất
xứ từ Nhà cung cấp là Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam.
Chƣơng trình này chỉ áp dụng đối với những sản phẩm do Nhà phân phối Công ty
Samnec cung ứng đến các Cửa hàng Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống của Công ty Cổ
Phần Quốc Tế Samnec trực tiếp bán lẻ đến tay ngƣời tiêu dùng. Các sản phẩm không do
Nhà phân phối Công ty Samnec cung ứng đều không đƣợc tham dự chƣơng trình này.
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7. Thời gian tổ chức Chƣơng trình:bắt đầu từ ngày 16/11/2017 đến hết ngày 13/02/2018.
8. Đối tƣợng tham gia dự giải chƣơng trình:
Chỉ bao gồm các Khách hàng là ngƣời tiêu dùng mua các sản phẩm Tivi và Dàn máy
nghe nhạc mang Thƣơng Hiệu Sony có xuất xứ từ Nhà cung cấp là Công ty TNHH Sony
Electronics Việt Nam có giá trị thanh toán từ hai triệu đồng trở lên và mua tại các Cửa
hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống của Công ty Cổ Phần Quốc Tế
Samnec tại các Tỉnh Thành nêu tại mục 5 Điều 1 của Thể lệ này và đƣợc nhận phiếu rút
thăm.
Tất cả các chức danh làm việc tại Samnec và Samnec Hệ Thống đều không đƣợc tham
gia chƣơng trình này (không là đối tượng hưởng khuyến mại)
9. Truyền thông công bố ngƣời trúng giải:
Trên Website Samnec: www.samnec.com.vn.
Tại Cửa hàng có Khách hàng trúng thƣởng.
Gọi điện trực tiếp đến Ngƣời trúng thƣởng.(theo thông tin khách hàng ghi trên phiếu bốc
thăm trúng thƣởng)
ĐIỀU 2.

CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG.

Cơ cấu
Số Giá trị giải
Nội dung giải thƣởng
giải
giải
(đồng)
Giải đặc Xe ô tô hiệu Mazda CX-5 2.0 2WD
01 800.000.000,
biệt
model 2017
Xe ô tô hiệu Toyota Vios 1.5E CVT
Giải Nhất
01 535.000.000,
model 2017
Bộ sản phẩm gồm 01 Tivi Sony
OLED 4K model 65A1; 01 Dàn âm
Giải Nhì
01 150.000.000,
thanh Sony model HT-NT5; 01 điện
thoại Sony F5122VN/N-Xperia X
Bộ sản phẩm gồm 01 Tivi Sony 4K
model 55A1; 01 máy ảnh Alpha
Giải Ba
02
90.000.000,
Sony ILCE-5100L/BAP2; 01 điện
thoại Sony F5122VN/N-Xperia X
Bộ sản phẩm gồm 01 Tivi Sony 4K
model
Giải Tƣ
KD-65S8500D; 01 Dàn âm thanh 02
70.000.000,
Sony model HT-NT5; 01 Loa
Bluetooth Sony GTK-XB5/GC
Bộ sản phẩm gồm 01 Tivi Sony 4K
model KD-55X7000E; 01 Loa
Giải năm
Bluetooth Sony MHC-V44D/C SP6; 02
35.000.000,
01 Loa Bluetooth Sony GTKXB7/BC/LC/PC
Bộ sản phẩm gồm 01 Tivi Sony 4K
model
Giải Sáu
04
30.000.000,
KD-55X7000D; 01 loa thanh Sony
CT290/B
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Thành tiền
(đồng)
800.000.000,
535.000.000,

150.000.000,

180.000.000,

140.000.000,

70.000.000,

120.000.000,

Giải Bảy

Bộ sản phẩm gồm 01 Tivi Sony KD43W750Evà 01 loa Bluetooth Sony
GTK-XB60

05

20.000.000,

100.000.000,

Giải Tám

Loa thanh Sony CT390

10

5.990.000,

59.900.000,

Giải Chín

Loa thanh Sony CT80

10

2.990.000,

29.900.000,

Tổng giá trị giải thƣởng

38

2.184.800.000,

Tổng giá trị giải thƣởng khuyến mại là: 2.184.800.000, đồng
(Bằng chữ: Hai tỷ một trăm tám mươi tư triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).
Toàn bộ các giải thƣởng trao bằng hiện vật, các giải thƣởng không đƣợc quy đổi thành
tiền.
Giải thƣởng hiện vật đƣợc bảo hành theo qui định về bảo hành của nhà sản xuất.
ĐIỀU 3.

NỘI DUNG CHI TIẾT THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI.

3.1 Cách thức tham gia chương trình khuyến mại:
Hàng phổ thông: Khi khách hàng mua các sản phẩm Ti vi và Dàn âm thanh mang Thƣơng
hiệu Sony có giá thanh toán từ Hai triệu đồng (giá thanh toán là giá đã bao gồm Thuế
GTGT 10%) trở lên cho 01 sản phẩm trong thời gian áp dụng chƣơng trình (bắt đầu từ
ngày 16/11/2017 đến hết ngày 13/02/2018), khách hàng sẽ nhận đƣợc 01 (một) phiếu
tham dự bốc thăm trúng thƣởng có đóng dấu mộc đỏ của Công ty Cổ Phần Quốc Tế
Samnec (1 phiếu bốc thăm/1 sản phẩm).
3.2 Đặc biệt đối với Các model tivi cụ thể sau: KDL-43W750E; KDL-48W650D; KDL49W660E; KDL-49W750E; KDL-55W650D; KD-43X7000E; KD-49X7000E; KD55X7000E, Khách hàng sẽ nhận đƣợc 02 (hai) phiếu tham dự bốc thăm trúng thƣởng.
3.3 Quy định về Phiếu tham dự bốc thăm trúng thưởng (Phiếu bốc thăm)- bằng chứng xác
định trúng thưởng:
Để đảm bảo quyền lợi, tránh nhầm lẫn khi tham gia dự thƣởng: Khách hàng điền đầy đủ,
chính xác và rõ ràng các thông tin qui định vào 2 liên của Phiếu bốc thăm, nội dung
thông tin trên 02 liên của Phiếu bốc thăm phải trùng khớp nhau,nội dung các thông tin
ghi trên phiếu không đƣợc sửa chữa, tẩy xóa, ghi chi tiết cụ thể và đầy đủ các thông tin
chung trên Phiếu bốc thăm (cả hai phần):
- Họ tên khách hàng: Là họ và tên đầy đủ của Khách hàng theo CMND hoặc Hộ khẩu, Hộ
chiếu.
- Địa chỉ: Là địa chỉ của Khách hàng, Theo CMND hoặc theo Hộ khẩu, Hộ chiếu.
- CMND/CCCD: Là số CMND hoặc số Căn cƣớc công dân hoặc Hộ chiếu (đối với Người
nước ngoài) của Khách hàng.
- SĐT: Là số điện thoại liên lạc của Khách hàng.
- Phiếu mua hàng: Là số seri phiếu mua hàng (nếu có) trên mẫu Phiếu/chứng từ/hóa đơn
chứng nhận khách mua hàng của Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ
Thống.
- Ngày: Là ngày tháng Khách hàng mua hàng.
- Model: Là model sản phẩm mang thƣơng hiệu Sony.
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- Số máy: Là số máy (IMEI) của sản phẩm (Tất cả số máy hoặc số IMEI của sản phẩm đều
đƣợc lƣu trƣớc khi xuất từ kho tổng Công ty Samnec cung ứng đến các cửa hàng Samnec
Hệ Thống).
- Tên Cửa hàng: Là tên Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống xuất bán
sản phẩm cho Khách hàng.
- MHT (Mã hệ thống): Là mã do Nhà phân phối là Công ty cổ phần Quốc tế Samnec cung
cấp cho các Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống.
3.4 Để tham dự chƣơng trình bốc thăm trúng thƣởng, Quý Khách hàng thực hiện:
- Liên số 01: Quý Khách tự tay bỏ vào thùng phiếu để tham dự Chƣơng trình bốc thăm.
Thời hạn cuối bỏ liên 1 vào thùng phiếu để tham dự chƣơng trình bốc thăm là ngày
14/02/2018.
- Liên số 02: Quý khách hàng giữ lại làm căn cứ để đối chiếu khi trúng thƣởng.
( Phiếu bốc thăm dự thưởng do Công ty cổ phần quốc tế Samnec phát hành đính kèm cho
mỗi sản phẩm)
3.5 Thùng phiếu: Theo mẫu qui định và đặt tại mỗi Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc
Samnec Hệ Thống .
3.6 Số lƣợng phiếu phát hành căn cứ số lƣợng hàng hóa bán ra trong thời gian diễn ra
chƣơng trình. Số phiếu phát hành ƣớc tính là 50.000 phiếu
3.7 Hàng hóa khuyến mại của chƣơng trình là các sản phẩm có đóng dấu mộc Samnec Hệ
thống của Công ty CPQT Samnec đóng trên vỏ thùng cạnh nhãn hàng hóa có thông tin số
máy (IMEI)của sản phẩm mà Nhà Phân phối Công ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec đã giao
cho Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống (Mẫu dấu Samnec Hệ
thống được gửi kèm cùng bản thể lệ này). Khách hàng khi tham gia chƣơng trình phải
kiểm tra vỏ thùng có đóng dấu Samnec hệ thống cạnh nhãn hàng hóa có thông tin số máy
(IMEI) của sản phẩm và ghi đúng số máy vào phiếu bốc thăm. Công ty CPQT Samnec
không chịu trách nhiệm về việc Khách hàng không kiểm tra dấu Samnec hệ thống và đối
chiếu số máy (IMEI) sản phẩm để đƣợc tham dự chƣơng trình Khuyến mại.
3.8 Yêu cầu thực hiện đối với các Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống:
- Các Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống có trách nhiệm ghi chính
xác số máy (số IMEI) của sản phẩm bán ra cho ngƣời tiêu dùng vào Phiếu bốc thăm
tham gia dự thƣởng.
- Các sản phẩm tham gia chƣơng trình hợp lệ phải là các sản phẩm có nguồn gốc do Nhà
Phân phối Công ty cổ phần Quốc tế Samnec cung cấp cho Cửa hàng kinh doanh Điện
máy thuộc Samnec Hệ Thống và theo đó số máy (số IMEI) của sản phẩm mà Nhà Phân
phối Công ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec đã giao cho Cửa hàng kinh doanh Điện máy
thuộc Samnec Hệ Thống là căn cứ xác minh đối với sản phẩm hàng hóa khuyến mại.
- Khách hàng trúng thƣởng sẽ không đƣợc nhận thƣởng nếu Công ty TNHH Sony Electronics
Vietnam xác nhận số máy (số IMEI) sản phẩm mang Thƣơng hiệu Sony không phải là số
máy do Nhà Phân phối Công ty cổ phần Quốc tế Samnec cung cấp cho Cửa hàng kinh
doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống đó bán ra cho Khách hàng mua sản phẩm.
- Trƣờng hợp ghi sai Phiếu bốc thăm dự thƣởng thì phải gạch bỏ cả hai liên nhƣng giữ lại
để nộp về Công ty cổ phần Quốc tế Samnec, không đƣợc giao cho Khách hàng Liên số
01 của Phiếu bốc thăm là Liên cho vào thùng phiếu để tham dự chƣơng trình bốc thăm
trúng thƣởng. Khách hàng sẽ đƣợc cung cấp Phiếu bốc thăm trúng thƣởng mới thay thế
Phiếu bốc thăm ghi sai đểđiền đúng thông tin nhƣ qui định.
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3.9Quy định tập hợp Phiếu bốc thăm, giám sát bốc thăm, tổ chức bốc thăm, thẩm định phiếu
và trao thưởng:

-

-

-

-

Tập hợp Phiếu bốc thăm, quy tụ phiếu bốc thăm từ các Cửa hàng kinh doanh Điện máy
thuộc Samnec Hệ Thống:
Ngay sau khi kết thúc thời gian chốt phiếu bốc thăm tham gia dự thƣởng dành cho Khách
hàng mua sản phẩm của chƣơng trình là ngày 13/02/2018, các Cửa hàng kinh doanh Điện
máy thuộc Samnec Hệ Thốngcó trách nhiệm tổng hợp số phiếu dự thƣởng của đơn vị, lập
danh sách có đầy đủ thông tin của các khách hàng tham gia dự thƣởng, sau đó cử đại
diện trực tiếp về Công ty cổ phần Quốc tế Samnec để bàn giao và tra soát tính hợp lệ của
phiếu bốc thăm. Công ty cổ phần Quốc tế Samnec sẽ đối chiếu số máy (số IMEI) trên
phiếu mua hàng với số máy (số IMEI) trên hệ thống của Samnec, các sản phẩm tham gia
chƣơng trình hợp lệ phải là các sản phẩm có nguồn gốc do Nhà Phân phối Công ty cổ
phần Quốc tế Samnec cung cấpcho các Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec
Hệ Thống.
Căn cứ số máy (số IMEI) của sản phẩm mà Nhà Phân phối Samnec đã giao cho Cửa
hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống sẽ là căn cứ xác minh phục vụ
chƣơng trình bốc thăm trúng thƣởng.
Các phiếu tham dự bốc thăm hợp lệ sau khi tra soát của từng Cửa hàng kinh doanh Điện
máy thuộc Samnec Hệ Thống sẽ đƣợc bàn giao có niêm phong và chữ ký xác nhận của đại
diện Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống đó và đại diện của Công ty
cổ phần Quốc tế Samnec.
Tại Lễ tổ chức bốc thăm trúng thƣởng, Công ty cổ phần Quốc tế Samnec sẽ mở thùng
phiếu hoặc túi đựng phiếu đã đƣợc niêm phong chứa phiếu tham dự bốc thăm của các
Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thốngsau đó cho vào Thùng phiếu
bốc thăm trúng thƣởng đặt tại địa điểm tổ chức bốc thăm trúng thƣởng trƣớc sự chứng
kiến của các đại biểu tham dự và các Thành viên ban tổ chức, đại diện của Nhà tài trợ
và khách hàng có mặt.

ĐIỀU 4.
TỔ CHỨC BỐC THĂM, THẨM ĐỊNH PHIẾU TRÚNG THƢỞNG.
4.1 Thể lệ tham dự đối với Khách hàng tiêu dùng:
Ghi chi tiết tại Phiếu tham dự giải (phiếu rút thăm), Tờ rơi truyền thông chƣơng trình và
Website Samnec.
4.2 Dự kiến thời gian tổ chức bốc thăm:
Thời gian tổ chức bốc thăm (dự kiến): 09 giờ 00” Thứ sáu, ngày 02 tháng 03 năm 2018
4.3 Địa điểm tổ chức bốc thăm và Giám sát bốc thăm:
Bốc thăm đƣợc tổ chức tại Hội trƣờng Tầng 5 tòa nhà Samnec Điện Biên Phủ tại Số 73
đƣờng Điện Biên Phủ, Phƣờng Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
dƣới sự chứng kiến của Đại diện Sở Công Thƣơng Tp.Hải Phòng, đại diện Nhà tài trợ
Công ty TNHH Sony Electronics Việt Namvà Đại diện khách hàng của chƣơng trình
khuyến mại( Khách hàng có quyền lợi tham dự Chƣơng trình khuyến mại ).
4.4 Bốc thăm đƣợc tiến hành công khai trƣớc sự chứng kiến của đại diện các Cửa hàng kinh
doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống và các Thành viên ban tổ chức, Đại diện của
Nhà tài trợ, Đại diện của Sở Công Thƣơng Tp Hải Phòngvà Đại diện Khách Hàng.
Ngƣời bốc thăm sẽ là ngƣời đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên trong số các khách hàng và đại
biểu đang tham dự.
-
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- Tại Lễ bốc thăm trúng thƣởng, để đảm bảo tính minh bạch và khách quan khi xác định
phiếu bốc thăm trúng thƣởng hợp lệ, Ban tổ chức sẽ lập Ban giám sát gồm: Đại diện
Khách hàng, Đại diện Sở công thƣơng TP Hải Phòng, Đại diện Nhà cung cấp Công ty
TNHH Sony Electronics Việt Nam, Đại diện Công ty cổ phần Quốc tế Samnec.
- Khi tìm đƣợc phiếu trúng thƣởng, Ban tổ chức sẽ xƣớng tên và toàn bộ thông tin của
Khách hàng trúng thƣởng ghi trên phiếu bốc thăm 3 (ba) lần sau đó Phiếu bốc thăm trúng
thƣởng sẽ đƣợc chuyển cho Ban giám sát để đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ.
4.5 Phiếu trúng thƣởng hợp lệ khi hội tụ đủ các yếu tố:
- Liên lƣu của Khách hàng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không
đƣợc sửa chữa, tẩy xóa, không phải là bản sao chụp.
- Các nội dung và thông tin trên liên lƣu của khách hàng phải trùng khớp hoàn toàn với
Liên bốc từ thùng phiếu bốc thăm.
4.6 Ban giám sát xác nhận vào “Biên bản xác nhận trúng thưởng” với đầy đủ chữ ký của đại
diện Sở Công Thƣơng Tp. Hải Phòng, Đại diện Công ty cổ phần Quốc tế Samnec, Đại
diện nhà tài trợCông ty TNHH Sony Electronics Vietnam và Đại diện khách hàng của
chƣơng trình khuyến mại
4.7 Mỗi phiếu bốc thăm chỉ có thể trúng thƣởng 1 (một) lần.
4.8 Đối với khách hàng mua nhiều sản phẩm áp dụng khuyến mại trong chƣơng trình khuyến
mại sở hữu số lƣợng trên 1 (một) Phiếu bốc thăm tham dự bốc thăm trúng thƣởng sẽ đƣợc
nhận tất cả các giải thƣởng tƣơng ứng với các phiếu đƣợc bốc trúng thƣởng.
4.9 Kết quả buổi lễ bốc thăm xác định trúng thƣởng đƣợc lập thành văn bản có xác nhận của
Ban giám sát.
ĐIỀU 5.
QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÁCH THỨC THỦ TỤC TRAO THƢỞNG:
5.1 Thông báo trúng thƣởng cho khách hàng: Công ty CPQT Samnec sẽ thông báo kết quả
trúng thƣởng đến khách hàng bằng cách:
- Gọi trực tiếp đến ngƣời trúng giải (theo thông tin khách hàng ghi trên phiếu bốc thăm
trúng thƣởng)
- Trên Website Samnec: www.samnec.com.vn.
- Tại Cửa hàng có Khách hàng trúng thƣởng
5.2 Thời hạn trao thƣởng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại.
5.3 Giảithƣởng sẽ đƣợc trao cho Khách hàng có phiếu trúng thƣởng tại Cửa hàng kinh doanh
Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống mà Khách hàng đó đã mua sản phẩm dƣới sự chứng
kiến của: Đại diện Công ty cổ phần Quốc tế Samnec, Đại diện Nhà Tài trợ Công ty TNHH
Sony Electronics Việt Nam và Đại diện của Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec
Hệ Thống có ngƣời nhận thƣởng.
5.4 Giải thƣởng chỉ đƣợc trao cho Khách hàng có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và còn hiệu lực
chứng minh mua hàng và hoàn thành đầy đủ các thủ tục khi nhận thƣởng gồm:
CMND/CCCD hoặc bản gốc hộ chiếu (đối với người nước ngoài ) và Bản gốc Hộ khẩu có
tên nhân khẩu trùng khớp ngƣời đứng tên trên phiếu bốc thăm trúng thƣởng khi đến nhận
thƣởng; Phiếu bốc thăm Liên lƣu của Khách hàng phải còn nguyên vẹn, không rách rời,
không chắp vá, không đƣợc sửa chữa, tẩy xóa, không phải là bản sao chụp; Xuất trình đầy
đủ chứng từ mua hàng.

Trang 6 |

ĐIỀU 6.
TRAO THƢỞNG VÀ HOÀN THÀNH CÁC THỦ TỤC KHI NHẬN THƢỞNG.
6.1 Ngƣời trúng thƣởng có nghĩa vụ thực hiện nộp các sắc Thuế theo qui định khi nhận
thƣởng, Công ty cổ phần quốc tế Samnec sẽ thực hiện khấu trừ các sắc Thuế (thu hộ
bằng tiền mặt và nộp thay) khi trao giải cho khách hàng.
6.2 Chứng từ trao thƣởng: Đại diện Công ty cổ phần Quốc tế Samnec; Đại diện Nhà Tài trợ
Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam; Đại diện của Cửa hàng kinh doanh Điện
máy thuộc Samnec Hệ Thống có ngƣời nhận thƣởng và ngƣời nhận thƣởng phải ký xác
nhận vào Phiếu trao thƣởng.
6.3 Nếu ngƣời nhận thƣởng không trực tiếp có mặt để nhận thƣởng, thì có thể ủy quyền cho
ngƣời khác nhận. Ngoài những giấy tờ theo quy định, ngƣời đƣợc ủy quyền phải xuất
trình thêm giấy Ủy quyền nhận thƣởng (có chứng thực bởi cơ quan chức năng có thẩm
quyền).
6.4 Ngƣời trúng giải thƣởng sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận và sở hữu giải
thƣởng, bao gồm các khoản thuế, Lệ phí, phí khác theo qui định của Nhà nƣớc và chi phí
đi lại để nhận giải.
6.5 Đối với Giải thƣởng đặc biệtvà giải nhất là xe ô tô:Khách hàng nhận giải tại địa điểm là
Đại lý/Salon Ô tô nơi Công ty cổ phần Quốc tế Samnec mua ô tô làm giải thƣởng cho
chƣơng trình khuyến mại.Công ty cổ phần Quốc tế Samnec bàn giao đầy đủ bộ hồ sơ xe
để Ngƣời trúng thƣởng có thể tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký lƣu hành
xe. Ngƣời trúng thƣởng bằng chi phí của mình tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế, lệ
phí trƣớc bạ, phí khác (nếu có) và các chi phí, thủ tục đăng ký xe theo quy định của Luật
Giao thông Đƣờng Bộ để xe có đủ điều kiện lƣu hành.
6.6 Giải thƣởng không hợp lệ và bị hủy bỏ, không giải quyết trao thƣởng trong các
trƣờng hợp sau:
- Các trƣờng hợp xác định là khách hàng mua hàng nhƣng đã đổi hoặc trả lại hàng cho
Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống thì Phiếu bốc thăm đã phát
hành tƣơng ứng với chứng từ Khách hàng mua hàng nhƣng đã đổi hoặc trả lại hàng hóa,
sản phẩmđó mặc nhiên không còn giá trị trúng thƣởng. Khách hàng phải trả lại Liên số
02 của tờ Phiếu bốc thăm trúng thƣởng đã nhận cho Cửa hàng kinh doanh Điện máy
thuộc Samnec Hệ Thống để cập nhật Phiếu hủy. Khách hàng đổi sản phẩm có cùng
model sản phẩm hoặc sản phẩm khác model cùng thƣơng hiệu Sony sẽ đƣợc cung cấp
mới tƣơng ứng với thông tin sản phẩm đổi mới phiếu bốc thăm tham gia dự thƣởng.
- Khách hàng không liên lạc với Công ty cổ phần Quốc tế Samnec hoặc Cửa hàng kinh
doanh Điện máy thuộc Samnec Hệ Thống để hoàn tất hồ sơ nhận thƣởng trƣớc ngày kết
thúc thời hạn nhận thƣởng.
ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH VỀ NHẬN THƢỞNG:
- Trong thời hạn 30 (ba mƣơi) ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại, khách hàng
trúng thƣởng không liên lạc để xác nhận thông tin và nhận thƣởng thì giải thƣởng đó
đƣợc xem là giải thƣởng không có ngƣời trúng thƣởng của chƣơng trình khuyến mại này.
- Toàn bộ giá trị của giải thƣởng không có ngƣời trúng thƣởng, Công ty cổ phần Quốc tế
Samnecsẽ trích nộp 50% giá trị đã công bố vào ngân sách nhà nƣớc theo quy định tại
khoản 4 Điều 96 Luật Thƣơng mại, khi đó mọi khiếu nại của khách hàng có liên quan
đến giải thƣởng không có ngƣời trúng thƣởng trên, Công ty cổ phần Quốc tế
Samneckhông có trách nhiệm giải quyết.
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ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO:
- Chi tiết nội dung của Thể lệ Chƣơng trình Khuyến mại đƣợc đăng tải công khai trên
website của Samnec: www.samnec.com.vn và Facebook Fanpage của Samnec:
www.facebook.com/samnecfanpage, tại các Trung tâm, Cửa hàng thuộc Samnec hệ
thống.
- Kết quả trúng thƣởng sẽ đƣợc Công ty cổ phần Quốc tế Samnecđăng tải công khai trên
website của Samnec: www.samnec.com.vn và Facebook Fanpage của Samnec:
www.facebook.com/samnecfanpage, tại các Cửa hàng kinh doanh Điện máy thuộc
Samnec Hệ Thống đồng thời gọi điện trực tiếp cho ngƣời trúng thƣởng theo thông tin ghi
trên Phiếu bốc thăm dự thƣởng.
ĐIỀU 9. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:
- Trong trƣờng hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến giải thƣởng trúng thƣởng, Công ty cổ
phần Quốc tế Samnec có trách nhiệm trực tiếp giải quyết căn cứ các Qui định tại bản Qui
chế và Thể lệ này đã đƣợc đăng ký tại Bộ Công Thƣơng Việt Nam.
- Nếu khách hàng trúng thƣởng đồng ý, Công ty cổ phần Quốc tế Samnec sẽ sử dụng hình ảnh
và thông tin cá nhân của Khách hàng trúng thƣởng vào các hoạt động quảng bá,quảng cáo
của doanh nghiệp mà không phải chịu thêm bất cứ khoản chi phí nào.
- Toàn bộ nội dung Thể Lệ tham gia chƣơng trình và Quy định trao thƣởng thuộc bản
quyền của Công ty cổ phần Quốc tế Samnecđã đƣợc sự đồng ý cho phép thực hiện của
Bộ Công thƣơng,Nhà tài trợCông ty TNHH Sony Electronics Việt Nam.
Ngày 19 tháng 10 năm 2017
Đại diện theo Pháp luật của Thƣơng nhân
( Ký tên, đóng dấu )
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