Visa Program Brief

Thể lệ chương trình
Tiêu đề khuyến khích sử dụng
(bao gồm loại thẻ được áp dụng)
Mua sắm cùng thẻ Visa. Săn vé đi Nga xem FIFA World Cup

Nội dung khuyến khích sử dụng
Sử dụng thẻ Visa để có cơ hội trúng chuyến đi Nga xem trận chung kết World Cup 2018
hoặc Smart TV 43 inch hoặc thùng bia Budweiser
Chi tiết giải thưởng
Thời gian diễn ra chương trình/ Promotion Period:
15/03/2018 đến 03/05/2018
Loại thẻ áp dụng/ Eligible cards:
Mọi loại thẻ Visa hợp lệ phát hành tại Việt Nam
Chi tiết/ Details:
 Với mỗi giao dịch 1.000.000 đồng mua sắm trong khu tự chọn tại hệ thống siêu thị
Co.opmart và Co.opXtra thanh toán bằng thẻ Visa (không tính phần thanh toán bằng
chiết khấu thương mại), khách hàng sẽ được nhận 01 vé may mắn tham gia rút thăm
trúng thưởng (2.000.000 đồng tương đương 2 vé…).
 Đặc biệt, với mỗi giao dịch giao dịch 1.000.000 đồng mua sắm trong khu tự chọn tại
hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra thanh toán bằng thẻ Visa Paywave theo
hình thức “chạm là thanh toán” với mỗi giao dịch từ 1.000.000đ trở lên (không tính
phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 02 vé RTMM
(2.000.000 đồng tương đương 4 vé...).
 Không giới hạn số lượng vé may mắn khách hàng nhận trên 1 hóa đơn/ trong suốt
chương trình.
 Không áp dụng cộng dồn hóa đơn trong ngày tại để nhận vé may mắn
 Tất cả hóa đơn hợp lệ phải được thanh toán bằng thẻ Visa.
 Vé may mắn hợp lệ là vé có thông tin ghi trên vé trùng khớp với thông tin của chủ thẻ
Visa .
 Giải thưởng (cho tất cả siêu thị Co.opmart và Co.opXtra)
- 01 Giải đặc biệt: chuyến đi Nga xem trận chung kết World Cup 2018 dành cho 2
người (*)
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- 10 giải nhất: mỗi giải 01 Smart Tivi 43 inch
- 100 giải nhì: mỗi giải 01 thùng bia Budweiser 24 lon
-

1,000 giải khuyến khích: mỗi giải 01 vật phẩm FIFA cho khách hàng được chọn
trong rút thăm đợt 1

(*) Chuyến đi Nga dành cho hai người bao gồm:
o
o
o
o
o
o
o






Vé máy bay khứ hồi từ Tp.HCM đi Mát-x-cơ-va
Phòng khách sạn dành cho hai người trong 4 đêm từ 12 – 16/07/2018
Chi phí vận chuyển tại Nga theo chương trình
Vé xem trận chung kết World Cup 2018 với các hoạt động chào đón trước trận đấu
Các vật phẩm FIFA
Tour tham quan tại Mát-x-cơ-va
Thẻ trả trước Visa trị giá 400 USD/ 2 người
Rút thăm đợt 1: ngày 04/05/2018 tại tất cả các siêu thị Co.op Mart và Co.op X-tra,
chọn ra vé may mắn tranh giải thưởng chung cuộc đợt 2 (10 vé/1 siêu thị)
Rút thăm đợt 2: ngày 12/05/2018 tại siêu thị Co.op Mart Huỳnh Tấn Phát, chọn giải
thưởng chung cuộc
Thời gian tham gia chuyến đi Mát-x-cơ-va: 12 – 16/07/2018

Kênh thông tin/ Promotion channel:
Tất cả các cửa hàng của Saigon Co.op X-tra và Co.op mart và tại website http://www.coopmart.com.vn

Điều kiện và điều khoản/ Terms & Conditions
- Mỗi khách hàng chỉ được trúng 01 giải trong chương trình. Trường hợp cùng 01
khách hàng nhưng trúng nhiều giải thì KH chỉ được trao 01 giải cao nhất. Sau
đó, ban tổ chức tiến hành rút thăm lại cho các giải bị trùng.
- Khách hàng trúng giải phải đủ 18 tuổi tại thời điểm tổ chức rút thăm. Trường
hợp KH không đủ tuổi ban tổ chức sẽ tiến hành rút thăm lại.
- Tất cả giải thưởng không được quy ra tiền mặt.
- Khách hàng trúng giải đặc biệt không được cho/tặng hoặc nhượng quyền sử
dụng lại cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bị phát hiện sẽ hủy tư
cách nhận giải thưởng.
- Kết quả rút thăm sau khi được kiểm duyệt và có xác nhận giữa đại diện
Co.opmart, đại diện Cơ quan quản lý Nhà nước và KH là kết quả cuối cùng.
Không có sự thay đổi và sự khiếu kiện nào được chấp nhận sau khi đã công bố
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danh sách KH trúng giải.
- Khách hàng sau khi được siêu thị thông báo trúng giải và công bố danh sách
trúng giải tại bảng thông báo của siêu thị, sau 30 ngày không nhận giải thưởng,
giải thưởng sẽ được nộp lại cho Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Saigon Co.op và các bên có liên quan được toàn quyền sử dụng tên và hình ảnh
khách hàng trúng giải nhằm mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi mà
không phải chịu bất kỳ chi phí nào.
- Khách hàng trúng thưởng Giải Đặc biệt sẽ chịu những chi phí phát sinh và các
khoản thuế phải đóng theo quy định của Nhà Nước để nhận giải.
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