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Sưu tập trọn bộ 06 con dấu để tham gia
rút thăm may mắn và có cơ hội trúng thưởng một trong 04 chuyến du lịch
Nhật Bản.
TP.
h inh
út thăm may mắn xác định trúng thưởng
t ngày
đến ngày
huyến đi du ịch hật ản cho
ngư i trị giá 19.999.000 V Đ
V vào c ng hội ch
hám há
h
Tang 2019”
( ố
ợ
ợ
ởng
khuy n m i): hách đ đăng
th ng tin tham dự trực tuyến tại website
www.feeljapan.vn hoặc hách mua v tham dự hội ch
hám há
h
Tang 2019” tại c ng hoặc khách có vé m i tham dự.
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9. Nội dung chi ti t th lệ

n m i:

- hách đăng
th ng tin tham dự trực tuyến tại website www.feeljapan.vn
hoặc mua v tham dự hội ch
hám há
h ang 2019” tại c ng để
nhận phiếu rút thăm trúng thưởng
- Khách hàng thu thập đủ 06 con dấu t các gian hàng tại hội ch và điền
đầy đủ thông tin h p lệ vào hai liên của phiếu rút thăm trúng thưởng. Sau
đó hách hàng bỏ hần bỏ vào thùng phiếu” vào th ng phiếu Ban t ch c
đặt ở sự kiện, và giữ lại hần khách hàng giữ” để đối chiếu khi trúng
thưởng. Mỗi khách hàng chỉ đư c ph p đăng
trên
phiếu bốc
thăm ngư i.
- Số phiếu bốc thăm dự kiến phát: 20.000 phi u
- Ban t ch c s thực hiện
4

rút thăm trực tiếp t th ng phiếu theo ịch
4
4

(Hạn chót nhận phiếu: 18h35 ngày 03/08/2019 và 18h35 ngày 04/08/2019)
- ác định trúng thưởng b ng h nh th c th ng tin cá nh n trên cả hai phần:
phần khách hàng giữ và phần bỏ vào thùng phiếu là trùng khớp.
- hi tham gia chương tr nh

hách có cơ hội nhận
19.999.000VN . Mỗi khách hàng trúng
thưởng chỉ đư c nhận 01 giải thưởng.
rong
ngày ể t ngày ết thúc chương tr nh hách hàng đến văn
h ng
ng ty
u ịch và ịch V S ng àn để nhận giải
thưởng. hi nhận thưởng hách hàng xuất tr nh giấy ch ng m nh nh n
d n h căn cước c ng d n ộ chiếu có th ng tin tr ng hớp với th ng
tin đ đăng
-

- Th i hạn kết thúc trao thưởng: trong
ngày ể t ngày ết thúc chương
tr nh hoặc sớm hơn hi đ phát hết phần thưởng đến hách hàng
10. Trách nhiệm thông báo
10.1 Quy định về trách nhiệm của thương nh n trong việc thông báo công
khai chi tiết nội dung của thể lệ chương tr nh huyến mại (trên phương tiện
th ng tin đại chúng; tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại; trên hoặc đ nh
kèm sản phẩm khuyến mại): hể ệ và th ng tin chi tiết chương tr nh đư c
c ng bố c ng hai trên website www.feeljapan.vn

10.2 Quy định về trách nhiệm của thương nh n trong việc thông báo kết quả
trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện th ng tin đại chúng và thông báo
trực tiếp cho ngư i trúng thưởng:
- ết quả giải thưởng đư c c ng bố trên website www.feeljapan.vn và
các ênh truyền th ng của
ng ty
truyền th ng i a a các ênh
truyền th ng của S ng àn Tourist.
- rong v ng ngày t ngày quay thưởng ban t ch c s gọi điện thoại
g i mai th ng báo cho hách hàng trúng thưởng theo th ng tin hách
hàng đ đăng
.
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11.1 h n viên
ng ty
ột ầm h n
ng ty
ruyền th ng
iaa
ng ty
u ịch và ịch V S ng àn hi nhánh c ng ty
u ịch
S S ng àn Việt am tại
, Công ty TNHH Quảng
cáo và Dịch v Nhật hương và c ng ty
oa-Sha Quốc ế Việt am
h ng đư c ph p tham gia chương tr nh
11.2 Trách nhiệm của ngư i tham gia chương tr nh đối với chi phí phát sinh
khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập h ng thư ng xuyên:
- gư i tham gia chương tr nh s chịu mọi chi phí phát sinh khi nhận giải,
kể cả thuế thu nhập h ng thư ng xuyên.
- hách hàng s cung cấp th ng tin cho chúng t i để ph c v chương tr nh
rút thăm trúng thưởng và chịu trách nhiệm trước pháp uật và BTC về t nh
ch nh xác các th ng tin
- BTC h ng chịu trách nhiệm trong trư ng h p ngư i trúng giải sau hi
nhận giải h ng thể tham gia chuyến đi v các do h ng thuộc c ng ty
bao g m nhưng h ng giới hạn h ng bố tr đư c th i gian h ng đư c
cấp visa h ng đáp ng đư c các yêu cầu về s c hỏe a tu i
-

iải thưởng s

h ng quy đ i thành tiền mặt

11.3 BTC và những đơn vị đư c ủy quyền đư c quyền s d ng tên, hình ảnh,
địa chỉ của hách hàng trúng thưởng vào m c đ ch quảng cáo mà không phải
trả thêm bất c chi ph nào cho hách hàng trúng thưởng.
11.4 Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm
về chương tr nh huyến mại trên theo các qui định. ọi hiếu nại iên quan
đến chương tr nh s đư c BTC tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định
của pháp uật

