THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
“HUGGIES TƯNG BỪNG ĐÓN MỪNG TRUNG THU”
1. Tên chương trình: Huggies Tưng Bừng Đón Mừng Trung Thu
2. Thời gian khuyến mãi:
a) Quà tặng kèm: Từ 01/08/2015 đến 31/08/2015 hoặc đến khi hết hàng khuyến mãi
b) Nhắn tin trúng thưởng: 15/07/2015 đến 15/09/2015
3. Địa điểm mua hàng: Tại các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc
4. Hàng hóa/dịch vụ khuyến mãi: sản phẩm tã dán Huggies gói đại và cực đại size M, L, XL; và tã
quần Huggies gói đại size M, L, XL, XXL và gói cực đại size M, L, XL
5. Hình thức khuyến mãi:
a) Quà tặng kèm:
- Tặng ngay 4 miếng tã quần khi mua 1 gói sản phẩm khuyến mãi tã dán Huggies gói đại
cỡ M, L, XL
- Tặng ngay 6 miếng tã quần khi mua 1 gói sản phẩm khuyến mãi tã dán Huggies gói cực
đại cỡ M, L, XL
- Tặng ngay 4 miếng tã quần cao cấp khi mua 1 gói sản phẩm khuyến mãi tã quần Huggies
gói đại cỡ M, L, XL, XXL
- Tặng ngay 6 miếng tã quần cao cấp khi mua 1 gói sản phẩm khuyến mãi tã quần Huggies
gói cực đại cỡ M, L, XL, XXL
b) Nhắn tin trúng thưởng:
- Giải thưởng: 63 giải đồng hạng: 1 năm sử dụng tã Huggies miễn phí (tương ứng với
2.190 miếng tã/giải, trị giá tương đương 12.100.000vnd/giải)
- Trong mỗi gói sản phẩm khuyến mãi sẽ bao gồm một thẻ với mã số dự thưởng (hay còn
gọi là mã code) tham gia chương trình. Khách hàng nhắn tin mã số dự thưởng về tổng
đài 6020
 Cấu trúc tin nhắn: “HUGGIES Mã trúng thưởng” gửi 6020
 Mã thẻ cào gồm 8 ký tự bao gồm chữ cái và chữ số
 Phí mỗi tin nhắn: 500 vnd/tin nhắn
- Thời gian và cách xác định mã số trúng thưởng:
 Vào 17h thứ 6 ngày 07/08/2015, KCV sẽ mở đợt quay thưởng bằng hệ thống
phần mềm máy tính quay số ngẫu nhiên để chọn ra 24 mã số trúng thưởng
trong số tất cả các mã số thu thập được từ tổng đài nhắn tin từ 17h ngày
31/07/2015 đến 16h59 ngày 07/08/2015.
 Vào 17h thứ 6 ngày 14/08/2015, KCV sẽ mở đợt quay thưởng bằng hệ thống
phần mềm máy tính quay số ngẫu nhiên để chọn ra 7 mã số trúng thưởng
trong số tất cả các mã số thu thập được từ tổng đài nhắn tin từ 17h ngày
07/08/2015 đế 16h59 ngày 14/08/2015.
 Vào 17h thứ 6 ngày 21/08/2015, KCV sẽ mở đợt quay thưởng bằng hệ thống
phần mềm máy tính quay số ngẫu nhiên để chọn ra 7 mã số trúng thưởng
trong số tất cả các mã số thu thập được từ tổng đài nhắn tin từ 17h ngay
14/08/2015 đến 16h59 ngay 21/08/2015.



-

-

-

Vào 17h thứ 6 ngày 28/08/2015, KCV sẽ mở đợt quay thưởng bằng hệ thống
phần mềm máy tính quay số ngẫu nhiên để chọn ra 7 mã số trúng thưởng
trong số tất cả các mã số thu thập được từ tổng đài nhắn tin từ 17h ngay
21/08/2015 đến 16h59 ngay 28/08/2015.
 Vào 17h thứ 6 ngày 04/09/2015, KCV sẽ mở đợt quay thưởng bằng hệ thống
phần mềm máy tính quay số ngẫu nhiên để chọn ra 7 mã số trúng thưởng
trong số tất cả các mã số thu thập được từ tổng đài nhắn tin từ 17h ngày
28/08/2015 đến 16h59 ngay 04/09/2015.
 Vào 17h thứ 6 ngày 11/09/2015, KCV sẽ mở đợt quay thưởng bằng hệ thống
phần mềm máy tính quay số ngẫu nhiên để chọn ra 7 mã số trúng thưởng
trong số tất cả các mã số thu thập được từ tổng đài nhắn tin tu 17h ngày
04/09/2015 den 16h59 ngay 11/09/2015.
 Vào 17h thu 4 ngay 16/09/2015, KCV sẽ mở đợt quay thưởng bằng hệ thống
phần mềm máy tính quay số ngẫu nhiên để chọn ra 4 mã số trúng thưởng
trong số tất cả các mã số thu thập được từ tổng đài nhắn tin tu 17h ngay
11/09/2015 den 24h ngay 15/09/2015.
Bộ phận chăm sóc khách hàng của KCV sẽ liên hệ với khách hàng may mắn qua điện
thoại (theo số điện thoại khách hàng đã nhắn tin tham gia chương trình), và đối chiếu
mã số trúng thưởng và kiểm tra mức độ hợp lệ của thẻ chứa mã may mắn đó trực tiếp
tại văn phòng KCV hoặc qua đường bưu điện.
Thẻ chứa mã số trúng thưởng hợp lệ là thẻ có chứa mã khớp với kết quả quay số của
KCV, thẻ còn nguyên vẹn, không bị trầy xước hay dấu hiệu rách, và có đầy đủ thông tin
của thẻ chuẩn theo hình ảnh đã đăng ký với Cục Xúc tiến thương mãi.
Ban tổ chức có quyền không trao thưởng trong trường hợp khách hàng không cung cấp
được thẻ chứa mã số trúng thưởng hợp lệ
Địa điểm tổ chức rút thăm: Công ty Kimberly-Clark Việt Nam (Tòa nhà Centre Point, 106
Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TPHCM)
Mỗi mã số chỉ áp dụng cho 1 lần bốc thăm trúng thưởng.

-

Mỗi khách hàng không bị giới hạn số lần tham gia chương trình nếu khách hàng mua
nhiều sản phẩm và có nhiều mã tham dự.

-

Một khách hàng chỉ được trúng thưởng một lần.

-

Sau khi người tham gia được thông báo trúng thưởng, khách hàng phải cung cấp giấy
tờ tùy thân trùng với thông tin đã cung cấp cho tổng đài khi được thông báo trúng
thưởng. Ban tổ chức có quyền từ chối trao giải nếu các thông tin không trùng khớp.

-

Trường hợp trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban tổ chức tiến hành thông báo trúng
thưởng lần đầu mà ban tổ chức không thể liên lạc được với khách hàng trúng thưởng,
thì ban tổ chức sẽ tiến hành hủy giải thưởng.

-

Trường hợp ban tổ chức liên hệ được với người trúng thưởng, nhưng quá 15 ngày sau
khi Ban tổ chức gửi thông báo mà người trúng giải không đến đối chiếu thẻ mã số và
cung cấp thông tin thì được xem như là người trúng thưởng đó từ chối nhận giải
thưởng.

-

Cách thức trao thưởng:



Sau khi người trúng thưởng cung cấp đầy đủ thông tin hợp lệ, trong vòng 2
ngày người trúng thưởng sẽ được liên hệ để hỏi thông tin chi tiết về sản
phẩm cần được giao và lịch giao hàng.



Kế hoạch giao hàng chia thành 5 đợt:
o

Đợt 1: 2 tuần kể từ ngày thông báo trúng thưởng

o

Đợt 2: 3 tháng kể từ ngày giao hàng đợt 1

o

Đợt 3: 3 tháng kể từ ngày giao hàng đợt 2

o

Đợt 4: 3 tháng kể từ ngày giao hàng đợt 3

o

Đợt 5: 3 tháng kể từ ngày giao hàng đợt 4

Xem thêm thông tin về sản phẩm Huggies tại https://www.huggies.com.vn/san-pham/

