
 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình: SALE KHỦNG ĐÓN HÈ  

2. Thời gian: Từ ngày 03/06/2019 đến hết ngày 30/06/2019 

3. Đối tượng tham gia chương trình: Tất cả khách hàng tham quan mua sắm tại Nguyễn Kim 

có hóa đơn thanh toán từ 2,000,000đ trở lên. Khách hàng vẫn được tham dự các chương trình 

khuyến mại khác nếu đủ điều kiện tham dự.  

Mã số dự thưởng là mã số chứng từ được in trên hóa đơn. Mỗi hóa đơn sẽ có 01 mã số chứng từ. 

(Lưu ý: Nhân viên Nguyễn Kim không được tham gia chương trình này) 

4. Phạm vi: Chuỗi hệ thống Nguyễn Kim toàn quốc và website:nguyenkim.com 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng. 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu 

giải thưởng 

Nội dung 

giải thưởng 

Trị giá 

giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Số 

giải 

Thành tiền 

(VNĐ) 

GIẢI ĐẶC 

BIỆT 

01 Chuyến du lịch DUBAI dành 

cho gia đình (3 Người)  trong 5 

ngày 4 đêm 

83,970,000 30 2,519,100,000 

Tổng cộng 30 2,519,100,000 
 

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

- Giải thưởng chỉ bao gồm vé máy bay, ăn ở, đi lại theo quy định của Tour du lịch.  

- Khách hàng có thể chuyển nhượng giải thưởng cho người khác.  
 

7. Thời gian xác định trúng thưởng: 
 

Thời gian 

ghi nhận khách hàng tham dự 
Thời gian quay số 

Tổng số 

giải thưởng 
Địa điểm quay số 

Từ ngày 03/06/2019 đến 

09/06/2019 
Ngày 15/06/2019 9 

Nguyễn Kim Quận 1, 63-65-67 Trần 

Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

Từ ngày 10/06/2019 đến 

16/06/2019 
Ngày 22/06/2019 7 

Nguyễn Kim Long Biên, 309 Nguyễn Văn 

Cừ, P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 

Từ ngày 17/06/2019 đến 

23/06/2019 
Ngày 29/06/2019 7 

Nguyễn Kim Bình Dương, 1 Trần Hưng 

Đạo, P. Phú Cường, Tỉnh Bình Dương 

Từ ngày 24/06/2019 đến 

30/06/2019 
Ngày 06/07/2019 7 

Nguyễn Kim Cần Thơ, 2 Đường 30/4, P. 

An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
 

8. Thông báo trúng thưởng: 

- Sau khi tìm ra chủ nhân của giải thưởng nhân viên Nguyễn Kim sẽ gửi thông báo bằng văn 

bản cho khách hàng trúng thưởng có ghi rõ thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng trong 

vòng 7 ngày kể từ ngày quay số và gọi trực tiếp đến số điện thoại khách hàng để thông báo 

cho khách hàng về kết quả trúng thưởng.  

- Thời gian trao thưởng: sau 30 ngày kể từ ngày xác định khách hàng trúng thưởng. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khách hàng vui lòng liên hệ số hotline: 19001267 

được hướng dẫn, giải đáp. 


