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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “MUA ỐNG NHỰA HOA SEN – CÀO LIỀN 

TAY TRÚNG NGAY AIR BLADE”                                                                                                                                            

2. Hàng hóa khuyến mại:  

Tất cả các sản phẩm ống nhựa và phụ kiện ống nhựa mang thương hiệu của Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 07:00 ngày 01/01/2019 đến   :   ngày 31/12/2019 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam 

5. Hình thức khuyến mại: Cào xác định trúng thưởng  

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

Khách hàng mua sản phẩm khuyến m i trong th i gian khuyến m i là cá nhân mang 

quốc tịch Việt Nam từ  8 tuổi trở lên.  

Các đối tượng không được tham gia chương trình khuyến m i: Ngư i lao động đang 

làm việc cho các Công ty: 

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; 

 Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen; 

 Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; 

 Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen; 

 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ; 

 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định; 

 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định; 

 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An; 

 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam; 

 Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen Yên Bái; 

 Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen; 

 Công ty TNHH Thiết kế Đồ họa & In ấn Song Phước; 

 Công ty Cổ phần Xích Việt (Vietguys). 

7. Cơ cấu giải thưởng 
 

Cơ cấu 

giải thưởng 
Nội dung giải thưởng Số giải 

Giải I (Nhất) 

01 xe máy Honda Air Blade 125cc 

phiên bản tiêu chuẩn 

Năm sản xuất: 2    

90 

Giải II (Nhì)    điện tho i iPhone X 64 GB 90 



Trang 2/8 
 

Giải III (Ba) 

   thẻ cào điện tho i của nhà m ng 

Mobifone hoặc Viettel hoặc 

Vinaphone hoặc Vietnamobile hoặc 

Gmobile mệnh giá    .    VNĐ 

16.500 

Giải IV (Tư)  

   thẻ cào điện tho i của nhà m ng 

Mobifone hoặc Viettel hoặc 

Vinaphone hoặc Vietnamobile hoặc 

Gmobile mệnh giá 5 .    VNĐ 

19.500 

Giải V (Năm)  

   thẻ cào điện tho i của nhà m ng 

Mobifone hoặc Viettel hoặc 

Vinaphone hoặc Vietnamobile hoặc 

Gmobile mệnh giá 2 .    VNĐ 

54.000 

a) Giá trị tất cả giải thưởng đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng  VAT . 

b) Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình khuyến m i  đã bao gồm VAT  là: 

10.185.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mư i tỷ một trăm tám mươi lăm triệu đồng).  

c) Tất cả các giải thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt.  

d) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cam kết trao thưởng đúng giải thưởng 

được mô tả ở Cột “Nội dung Giải thưởng” và giá trị giải thưởng trên là chính 

xác dựa trên các hóa đơn đầu vào cho việc mua các giải thưởng của Công ty.  

e) Giải I  Nhất , chưa bao gồm thuế trước b , phí làm biển số xe, phí đăng ký 

quyền sở hữu xe.  

f) Giải I  Nhất , II (Nhì) sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất 

giải thưởng.   

g) Màu sắc của quà tặng trên thực tế có thể thay đổi.  

h) Một Khách hàng có thể trúng thưởng nhiều lần và không h n chế số lượng giải 

thưởng của  hách hàng. 

8. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại: 

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham 

gia chương trình khuyến mại: 

a. Khi Khách hàng mua sản phẩm khuyến m i trong th i gian khuyến m i, với mỗi 

1.000.000 VNĐ  đã bao gồm VAT  của đơn hàng t i các cửa hàng phân phối sản 

phẩm khuyến m i, Khách hàng sẽ nhận được    phiếu cào do Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoa Sen phát hành. Số lượng phiếu cào khuyến m i Khách hàng nhận được là 

bội số của  .   .    VNĐ  đã bao gồm VAT , số lượng phiếu cào mà Khách hàng 

nhận sẽ được làm tròn xuống  Ví dụ: Khách hàng mua đơn hàng sản phẩm khuyến 
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m i có giá trị là 3.900.000 VNĐ  đã bao gồm VAT , Khách hàng sẽ nhận được 03 

phiếu cào).  

 hách hàng không được gộp giá trị của các hóa đơn để quy đổi phiếu cào  Ví dụ: 

Khách hàng có hóa đơn thứ nhất là 2.400.000 VNĐ  đã bao gồm VAT  và hóa đơn 

thứ hai là 5.6  .    VNĐ  đã bao gồm VAT , thì Khách hàng nhận được tổng 

cộng 07 phiếu cào, bao gồm 02 phiếu cho hóa đơn thứ nhất và 05 phiếu cho hóa 

đơn thứ hai .  

b. Phiếu cào có một lớp phủ nhũ b c thể hiện nội dung giải thưởng. Khách hàng cào 

lớp phủ nhũ b c t i ô quy định trên phiếu cào để xác định giải thưởng trúng thưởng 

theo cơ cấu giải thưởng của chương trình. 

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:  

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiến hành phân bổ phiếu cào thông qua các cửa 

hàng phân phối sản phẩm khuyến m i tương ứng với lượng sản phẩm tiêu thụ của từng 

địa điểm. Sau khi  hách hàng thanh toán đơn hàng sản phẩm khuyến m i, nhân viên 

hoặc chủ cửa hàng sẽ trực tiếp đưa phiếu cào cho  hách hàng dựa trên giá trị đơn hàng 

mà  hách hàng đã mua. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

a. Phiếu cào hợp lệ là phiếu cào do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phát hành. 

Phiếu cào hợp lệ có kích thước cụ thể là: chiều ngang 13,8 cm x chiều dọc 9,5 cm. 

Trên phiếu cào thể hiện các nội dung như sau: 

 Biểu tượng thương hiệu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;  

 Tên chương trình khuyến m i;  

 Th i gian di n ra chương trình khuyến m i; 

 Nội dung cách thức và quy định tham gia chương trình khuyến m i; 

 Thông tin liên hệ; 

 Phần cào trúng thưởng  thông báo nội dung trúng thưởng hoặc mã trúng thưởng 

sau lớp cào phủ nhũ b c ;  

 Phần không cào  mã kiểm soát ; 

 Phần chống giả. 

b. Phiếu cào phải là bản chính do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phát hành với 

mã trúng thưởng hoặc nội dung trúng thưởng trùng khớp với bộ mã trúng thưởng 

hoặc nội dung trúng thưởng mà  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã đăng ký 

với Cục Xúc tiến thương m i – Bộ Công Thương; 

c. Phiếu cào trúng thưởng hợp lệ và có giá trị đổi giải thưởng khi phiếu nguyên hình, 

không rách r i, chắp vá, tẩy xóa, không bị biến d ng và ở phần ghi “PHẦN 

KHÔNG ĐƯỢC CÀO” còn nguyên  chưa cào ; 
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d.  hách hàng lưu ý khi nhận phiếu cào, phần cào trúng thưởng phải còn nguyên 

vẹn, không trầy xước đảm bảo quyền lợi của mình; 

e. Quy định về ký tự mã trúng thưởng đối với giải thưởng là thẻ cào điện tho i của 

nhà m ng Mobifone hoặc Viettel hoặc Vinaphone hoặc Vietnamobile hoặc 

Gmobile bao gồm 0  ký tự, mỗi ký tự có thể là: 

    trong 24 ký tự bất kỳ từ a-z; hoặc 

    trong các số từ  -9. 

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng  

a. Phiếu cào trúng thưởng thể hiện rõ giải thưởng mà Khách hàng trúng thưởng. Cụ 

thể: 

  hách hàng trúng thưởng Giải I (Nhất):  hách hàng sẽ trúng thưởng 01 xe máy 

Honda Air Blade 125cc phiên bản tiêu chuẩn, năm sản xuất 2   , nếu sau khi 

cào lớp phủ nhũ b c xuất hiện dòng chữ: “Chúc mừng bạn trúng thưởng 01 xe 

máy Honda Air Blade”. 

 

  hách hàng trúng thưởng Giải II (Nhì):  Khách hàng sẽ trúng thưởng điện tho i 

iPhone X 64 GB nếu sau khi cào lớp phủ nhũ b c xuất hiện dòng chữ: “Chúc 

mừng bạn trúng thưởng 01 điện thoại iPhone X”. 

 

  hách hàng trúng thưởng Giải III (Ba):  hách hàng sẽ nhận được 01 thẻ cào 

điện tho i của nhà m ng Mobifone hoặc Viettel hoặc Vinaphone hoặc 

Vietnamobile hoặc Gmobile mệnh giá    .    VNĐ, nếu sau khi cào lớp phủ 

nhũ b c xuất hiện dòng chữ: “Thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000 VNĐ, Mã 

trúng thưởng là xxxxxxxxx”, trong đó xxxxxxxxx là mã trúng thưởng gồm 09 

ký tự.  hách hàng sử dụng mã trúng thưởng nhắn tin theo cú pháp quy định về 

tổng đài của chương trình 6067 để nhận thưởng. 

 

  hách hàng trúng thưởng Giải IV (Tư :  hách hàng sẽ nhận được 01 thẻ cào 

điện tho i của của nhà m ng Mobifone hoặc Viettel hoặc Vinaphone hoặc 

Vietnamobile hoặc Gmobile mệnh giá 5 .    VNĐ, nếu sau khi cào lớp phủ 

nhũ b c xuất hiện dòng chữ: “Thẻ cào điện thoại mệnh giá 50.000 VNĐ, Mã 

trúng thưởng là xxxxxxxxx”, trong đó xxxxxxxxx là mã trúng thưởng gồm 09 

ký tự.  hách hàng sử dụng mã trúng thưởng nhắn tin theo cú pháp quy định về 

tổng đài của chương trình 6067 để nhận thưởng. 

 

  hách hàng trúng thưởng V  Năm :   hách hàng sẽ nhận được    thẻ cào điện 

tho i của của nhà m ng Mobifone hoặc Viettel hoặc Vinaphone hoặc 

Vietnamobile hoặc Gmobile mệnh giá 2 .    VNĐ, nếu sau khi cào lớp phủ 

nhũ b c xuất hiện dòng chữ: “Thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 VNĐ, Mã 

trúng thưởng là xxxxxxxxx”, trong đó xxxxxxxxx là mã trúng thưởng gồm 09 

ký tự.  hách hàng sử dụng mã trúng thưởng nhắn tin theo cú pháp quy định về 

tổng đài của chương trình 6067 để nhận thưởng. 
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 Khách hàng không trúng thưởng khi phiếu cào xuất hiện dòng chữ: “Cảm ơn 

bạn đã sử dụng Ống nhựa Hoa Sen, Chúc bạn may mắn lần sau”. 

8.5 Thông báo trúng thưởng: 

a. Đối với Khách hàng trúng Giải I (Nhất), Giải II (Nhì): Sau khi cào phiếu cào, 

khách hàng sẽ liên hệ với tổng đài hotline của chương trình (028) 399 77897 hoặc 

(028) 399 77899 để thông báo phiếu cào trúng thưởng và đặt lịch hẹn để trao giải 

thưởng. Tổng đài ho t động từ 8 gi     phút đến  7 gi     phút từ thứ Hai đến thứ 

Sáu, riêng thứ Bảy ho t động từ 8 gi     phút đến  2 gi     phút, (tổng đài không 

ho t động ngày L , Chủ nhật), bắt đầu từ ngày    0  2    đến  5 02/2020. Th i 

h n thông báo trúng thưởng:  hách hàng thông báo trúng thưởng chậm nhất đến 

ngày 06/01/2020.  

b. Đối với Khách hàng trúng Giải Ba (III), Tư (IV), Năm (V): Khách hàng trúng 

thưởng được thông báo trúng thưởng và nhận thưởng bằng cách nhắn tin mã trúng 

thưởng đến tổng đài của chương trình 6067 theo cú pháp quy định được hướng dẫn 

t i mục 8.6, bắt đầu từ  7:   ngày 01/01/2019 đến 19:   ngày 06/01/2020. 

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

a. Đối với Giải Nhất (I), Nhì (II): Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ trao giải 

thưởng cho  hách hàng trong vòng 30  ba mươi  ngày kể từ ngày Khách hàng 

thông báo trúng thưởng với tổng đài hotline của chương trình (028) 399 77897 

hoặc (028) 399 77899, nhưng không chậm quá 45  bốn mươi lăm  ngày kể từ ngày 

kết thúc chương trình khuyến m i.  

T i địa điểm trao thưởng là Văn phòng Đ i diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen: Số  8  Nguy n Văn Trỗi, Phư ng   , Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh,  hách hàng cần xuất trình giấy t  như sau: 

 Giấy t  tùy thân: giấy căn cước công dân còn hiệu lực hoặc chứng minh 

nhân dân còn hiệu lực; và 

 Bản gốc phiếu cào trúng thưởng hợp lệ.  

 

Đ i diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu, giữ 

l i phiếu cào và cho Khách hàng ký biên bản trao giải thưởng.  hách hàng phải 

cung cấp đầy đủ thông tin: Họ và tên, số CMN , địa ch , số điện tho i liên l c.  

 

Chậm nhất 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến m i 

mà  hách hàng không đến nhận thưởng; hoặc 

 

  hách hàng không còn giữ phiếu cào gốc để đối chiếu; hoặc 

 

 Phiếu cào trúng thưởng không hợp lệ theo quy định t i mục 8. .  

 



Trang 6/8 
 

Phần thưởng sẽ xem như không có Khách hàng trúng thưởng. Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Hoa Sen sẽ nộp giá trị giải thưởng không có  hách hàng trúng thưởng 

vào Ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. 

b. Đối với Giải Ba (III), Tư (IV), Năm (V):  hách hàng sau khi nhận được phiếu 

cào, cào lớp phủ nhũ b c có cơ hội nhận được một thẻ cào điện tho i trị giá 

100.000 VNĐ hoặc 5 .    VNĐ hoặc 2 .    VNĐ.  hách hàng sử dụng mã 

trúng thưởng nhắn tin theo cú pháp quy định dưới đây về tổng đài của chương 

trình 6067 để nhận thưởng, cụ thể như sau:  

 Để sử dụng giải thưởng là gói cước điện tho i, Khách hàng nhắn tin với cú pháp 

“ONHS [khoảng trống] <mã trúng thưởng>” gửi 6067 (1.0   đồng    tin 

nhắn).  

 

  hi  hách hàng nhắn chính xác cú pháp, sẽ nhận được phản hồi: “Ma trung 

thuong 123456789 chinh xac. HOA SEN gui tang Quy khach <so tien trung 

thuong> vao tai khoan dien thoai tu chuong trinh MUA ONHS – CAO 

LIEN TAY TRUNG NGAY AIR BLADE”. Ngay sau đó, Khách hàng sẽ 

được n p trực tiếp toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng vào tài khoản nhắn tin 

đến tổng đài. 

 

 Khi Khách hàng nhắn tin chính xác cú pháp, nhưng chưa nhận được thông tin 

n p tiền điện tho i trực tiếp đến tài khoản, sẽ nhận được phản hồi: “Ma trung 

thuong 123456789 chinh xac. HOA SEN gui tang Quy khach the cao dien 

thoai 100.000 mang Vietnammobile: 1234567890123456”. Ngay sau đó, 

Khách hàng sẽ tự n p tiền điện tho i với mã n p tiền đã được tặng. 

 

 Nếu nhắn sai cú pháp,  hách hàng sẽ nhận được phản hồi về thuê bao của 

 hách hàng với nội dung: “Cu phap quy khach khong dung. Vui long kiem 

tra va nhan tin lai theo cu phap: ONHS [khoảng trống] <mã trúng 

thưởng> gui 6067”.  

 

 Nếu nhắn sai mã trúng thưởng,  hách hàng sẽ nhận được phản hồi về thuê bao 

của  hách hàng với nội dung: “Ma trung thuong khong dung. Quy khach 

vui long kiem tra va nhan tin lai theo cu phap: ONHS [khoảng trống] <mã 

trúng thưởng> gui 6067”.  

 

 Nếu mã trúng thưởng đã được dùng trước đó,  hách hàng sẽ nhận được phản 

hồi về thuê bao của  hách hàng với nội dung: “Ma trung thuong 123456789 

da duoc dung truoc do. Quy khach lien he tong dai chuong trinh (028) 399 

77897 hoac (028) 399 77899 de giai dap thac mac. Xin cam on”.  

 

 Trư ng hợp trước th i h n chương trình từ ngày  7:   ngày       2    đến 

19:00 ngày 06/01/2020, mà  hách hàng mới nhắn tin đến tổng đài sẽ nhận được 

phản hồi về thuê bao với nội dung: “Chuong trinh Mua ONHS – CAO LIEN 

TAY TRUNG NGAY AIRBLADE chua bat dau. Thoi gian tham gia tu 7h 

ngay 01/01/2019 den 19h ngay 31/12/2019. Xin cam on” 
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 Trư ng hợp đã hết th i h n tiếp nhận thông tin trúng thưởng mà  hách hàng 

mới nhắn tin để nhận thưởng thì sẽ nhận được phản hồi về thuê bao với nội 

dung: “Chuong trinh Mua ONHS – CAO LIEN TAY TRUNG NGAY 

AIRBLADE da ket thuc 19g00 ngay 06/01/2020”. 

 

  hách hàng ch  được nhận thưởng khi thực hiện thao tác cào phiếu cào và nhắn 

tin về tổng đài theo cú pháp quy định từ  7:   ngày       2    đến   :   ngày 

06/01/2020. Sau th i gian trên, tất cả những phiếu cào trúng thưởng không 

được cào và gửi mã trúng thưởng n p tiền theo cú pháp quy định sẽ không còn 

giá trị sử dụng. 

 

 Trong trư ng hợp phiếu cào bị rách, không thấy mã trúng thưởng  do lỗi của 

Khách hàng khi cào) Khách hàng không được nhận thưởng.  

 

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chịu trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập 

trước khi trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng  nếu có .  

9. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến 

mại 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến m i này, Khách hàng liên hệ tổng 

đài hotline của chương trình (028) 399 77897 hoặc (028) 399 77899 để được hướng 

dẫn, giải đáp. Tổng đài hotline của chương trình ho t động từ 8 gi  00 phút đến  7 gi  

30 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng thứ Bảy ho t động từ 8 gi     phút đến  2 gi  

00 phút, (tổng đài không ho t động ngày L , Chủ nhật , bắt đầu từ ngày 01/01/2019 

đến  5  2 2 2 . 

10. Trách nhiệm công bố thông tin 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo chương trình khuyến m i trên 

website www.hoasengroup.vn , báo giấy và t i các cửa hàng phân phối sản phẩm 

khuyến m i. 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen có trách nhiệm trả thưởng cho Khách hàng 

trúng thưởng, đồng th i công bố kết quả thực hiện chương trình khuyến m i trên 

website www.hoasengroup.vn .  

11. Các quy định khác: 

-  hách hàng trúng thưởng chịu thuế thu nhập cá nhân  nếu có  từ việc nhận thưởng 

theo quy định pháp luật. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ t m thu tiền thuế 

thu nhập trước khi chi trả giải thưởng cho Khách hàng và thay mặt Khách hàng nộp 

vào ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật. 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen mi n trừ trách nhiệm khi thông tin Khách 

hàng cung cấp hoặc thông tin liên l c không chính xác, không trung thực của 

Khách hàng. 

- Việc tổ chức chương trình khuyến m i phải đảm bảo tính công bằng, minh b ch, 

khách quan. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen có quyền sử dụng tên và hình ảnh 

của Khách hàng trúng thưởng khi được sự đồng ý của  hách hàng trúng thưởng, 

cho mục đích quảng cáo thương m i mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí 

http://www.hoasengroup.vn/
http://www.hoasengroup.vn/
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phát sinh liên quan. 

- Bằng việc tham gia vào chương trình này,  hách hàng mặc nhiên biết và chấp nhận 

tất cả các điều kiện, điều khoản được quy định t i thể lệ này của chương trình 

khuyến m i. 

- Trong trư ng hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến m i này, 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không 

thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành.  

- Đối với những giải thưởng không có ngư i trúng thưởng Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoa Sen phải có trách nhiệm trích nộp bằng tiền mặt 5 % giá trị đã công bố 

của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định t i khoản 4 Điều  6 Luật 

Thương m i. 
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   THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
 

1. Tên chương trình khuyến mại: “MUA ỐNG NHỰA HOA SEN – TRÚNG Ô 

TÔ CAMRY”                                                                                                                                            

2. Hàng hóa khuyến mại:  

Tất cả các sản phẩm ống nhựa và phụ kiện ống nhựa mang thương hiệu của Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 07:00 ngày 01/01/2019 đến   :   ngày 31/12/2019 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam 

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

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh (sau đây gọi là “Khách hàng”), trong thời 

gian khuyến mại, mua sản phẩm khuyến mại từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; 

Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu Xây dựng Hoa Sen; Công ty TNHH Một 

thành viên Hoa Sen Hà Nam; Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen; Công ty 

TNHH Một thành viên Hoa Sen Bình Định (gọi chung là “Đơn Vị Đồng Tổ Chức”) 

để phân phối và/hoặc bán lẻ cho người tiêu dùng, đồng thời thỏa mãn các điều kiện 

của chương trình sau: 

Khách hàng tham gia Hạng mục “Nhà phân phối”: Có ký hợp đồng nguyên tắc 

phân phối và mua sản phẩm khuyến mại trực tiếp từ Đơn Vị Đồng Tổ Chức.   

Khách hàng tham gia Hạng mục “Đại lý”: Các đơn vị không phải là Nhà phân phối, 

mua sản phẩm khuyến mại trực tiếp từ Đơn Vị Đồng Tổ Chức hoặc mua sản phẩm 

khuyến mại từ các Nhà phân phối, đồng thời đã đăng ký tham gia chương trình tại các 

Nhà phân phối này.  

Các đối tượng không được tham gia chương trình khuyến mại: Các Công ty được liệt 

kê dưới đây, cán bộ nhân viên, người lao động đang làm việc cho các Công ty:  
 

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; 

 Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen; 

 Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; 

 Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen; 

 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ; 

 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định; 

 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định; 

 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An; 

 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam; 

 Công Ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen Yên Bái; 

 Công Ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen; 

 Công Ty TNHH Thiết kế Đồ họa & In ấn Song Phước; 
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 Công ty Cổ phần Xích Việt (Vietguys). 

7. Cơ cấu giải thưởng 

Cơ cấu 

giải thưởng 

Nội dung 

giải thưởng 
Số giải 

Giải I (Nhất) 

Xe Toyota Camry 2.0E  

Năm sản xuất: 2018 

Hộp số tự động 6 cấp 

6 

Giải II (Nhì) 

Xe tải Hyundai HD75S 3,5 tấn 

thùng kín  

Năm sản xuất: 2  8 

3 

Giải III (Ba) 

Xe máy Honda Air Blade 

 25cc phiên bản tiêu chuẩn 

Năm sản xuất : 2019 

15 

Giải IV (Tư) Điện thoại iPhone X 64 GB 60 

a)  iá trị tất cả giải thưởng đã bao gồm Thuế  iá trị gia tăng (VAT). 

b) Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình khuyến mại (đã bao gồm VAT) là: 

10.845.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu đồng)  

c) Tất cả các giải thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt.   

d) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Đơn Vị Đồng Tổ Chức chương trình 

cam kết trao thưởng đúng giải thưởng được mô tả ở Cột “Nội dung  iải 

thưởng” và giá trị giải thưởng trên là chính xác dựa trên các hóa đơn đầu vào 

cho việc mua các giải thưởng.  

e) Giải I (Nhất),  II (Nhì), III (Ba) chưa bao gồm thuế trước bạ, phí làm biển số xe, 

phí đăng ký quyền sở hữu xe.  

f) Màu sắc của quà tặng trên thực tế có thể thay đổi 

g) Tất cả giải thưởng đều được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất 

giải thưởng.  

h) Một Khách hàng có thể trúng thưởng nhiều lần và không hạn chế số lượng giải 

thưởng của  hách hàng. 

8. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại: 

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể Khách hàng phải thực hiện để được tham 

gia chương trình khuyến mại: 
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a. Thời gian  hách hàng mua sản phẩm khuyến mại, doanh số mua hàng căn cứ theo 

mỗi đợt và chia thành  3 đợt, cụ thể:  

 Đợt  : Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/4/2019  

 Đợt 2: Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/8/2019  

 Đợt 3: Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 31/12/2019  

b. Khách hàng tham gia trong Hạng mục “Nhà Phân Phối” khi mua sản phẩm khuyến 

mại, trong thời gian khuyến mại, sẽ được nhận 0  mã dự thưởng cho mỗi 

5 .   .    VNĐ (đã bao gồm VAT, chưa trừ chiết khấu, đã trừ giá trị hàng trả lại) 

giá trị sản phẩm khuyến mại lũy kế, gộp đã mua trong từng tháng của mỗi Đợt.  

Số lượng mã dự thưởng  hách hàng nhận được sẽ được làm tròn xuống (Ví dụ: 

Tổng giá trị sản phẩm khuyến mại mua trong một tháng của mỗi Đợt là 59.990.000 

VNĐ (đã bao gồm VAT, chưa trừ chiết khấu, đã trừ giá trị hàng trả lại), thì Khách 

hàng tham gia Hạng Mục “Nhà phân phối” sẽ nhận được 01 mã dự thưởng trong 

tháng của Đợt đó).  

c. Khách hàng tham gia trong Hạng mục “Đại Lý” sẽ được nhận 0  mã dự thưởng 

cho mỗi 5.   .    VNĐ (đã bao gồm VAT, chưa trừ chiết khấu, đã trừ giá trị hàng 

trả lại) giá trị sản phẩm khuyến mại lũy kế, gộp đã mua trong từng tháng của mỗi 

Đợt.  

Số lượng mã dự thưởng  hách hàng nhận được sẽ được làm tròn xuống (Ví dụ: 

Tổng giá trị sản phẩm khuyến mại mua trong một tháng của mỗi Đợt là 9.990.000 

VNĐ (đã bao gồm VAT, chưa trừ chiết khấu, đã trừ giá trị hàng trả lại), thì Khách 

hàng tham gia Hạng Mục “Đại Lý” sẽ nhận được 01 mã dự thưởng trong tháng của 

Đợt đó) 

 hách hàng tham gia Hạng mục “Đại lý”, cần phải đăng ký thông tin tham gia 

chương trình và cung cấp thông tin mua hàng tại các Nhà phân phối. Nhà phân 

phối sẽ cấp mã dự thưởng cho  hách hàng dựa trên thông tin đăng ký này.  

d. Số lượng mã dự thưởng của Khách tham gia Hạng mục “Nhà phân phối”, “Đại lý” 

sẽ chốt theo doanh số từng tháng và không được cộng gộp. 

e.  iải thưởng nêu ở Mục 7 được phân bổ cho Hạng mục “Nhà Phân Phối” tại mỗi 

Đợt quay số trúng thưởng như sau:  

  iải I (Nhất):    Xe Toyota Camry 2. E, năm sản xuất 2018, hộp số tự động 6 

cấp;  

  iải II (Nhì):    Xe tải Hyundai HD75S 3,5 tấn thùng kín, năm sản xuất 2018; 

và  

  iải IV (Tư): 10 Điện thoại iPhone X 64 GB. 

f.  iải thưởng nêu ở Mục 7 được phân bổ cho Hạng mục “Đại Lý” tại mỗi Đợt quay 

số trúng thưởng như sau:  
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  iải I (Nhất): 01 Xe Toyota Camry 2.0E, năm sản xuất 2018, hộp số tự động 6 

cấp;   

  iải III (Ba): 05 Xe máy Honda Air Blade  25cc phiên bản tiêu chuẩn, năm sản 

xuất 2019; và 

  iải IV (Tư):    Điện thoại iPhone X 64 GB.  

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:  

a. Chậm nhất  5 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc mỗi Đợt, Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Hoa Sen sẽ công bố danh sách  hách hàng tham gia Hạng mục “Nhà 

phân phối” và Hạng mục “Đại lý” cùng với mã số dự thưởng trên website 

www.hoasengroup.vn đồng thời: 

 Đối với Khách hàng tham gia Hạng mục “Nhà phân phối”: Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Hoa Sen sẽ thông báo bằng văn bản thể hiện chi tiết mã dự thưởng. 

 Đối với Khách hàng tham gia Hạng mục “Đại lý”: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoa Sen sẽ thông báo bằng văn bản thể hiện chi tiết mã dự thưởng của 

từng  hách hàng đến các Nhà phân phối.  

Chậm nhất trong vòng  3 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nhà phân phối có trách nhiệm thông báo bằng 

email hoặc tin nhắn điện thoại mã dự thưởng của Đại lý, theo thông tin liên hệ 

đã đăng ký trước đó.  

b. Trong vòng  5 (năm) ngày, kể từ ngày danh sách được công bố,  hách hàng có 

quyền khiếu nại về tính chính xác theo tổng đài hotline của chương trình (028) 399 

77897 hoặc (028) 399 77899. Nếu không khiếu nại trong thời hạn nêu trên,  hách 

hàng sẽ được xem là đồng ý với danh sách công bố này. Trong trường hợp có 

khiếu nại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ giải quyết khiếu nại trong vòng 

 5 (năm) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

Mã dự thưởng của  hách hàng bao gồm 0  ký tự, mỗi ký tự có thể là: 

    trong 24 ký tự  bất kỳ từ a-z; và/hoặc 

    trong các số từ  -9. 

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng  

a. Chương trình quay số trúng thưởng được thực hiện ba (03) lần: 

Đợt  

Quay 

Số 

Thời gian 

Khách hàng 

phát sinh mua 

hàng 

Thời Gian 

Quay Số 

Dự Kiến 

Cơ Cấu Giải Thưởng 

Nhà phân phối Đại Lý 

Giải I 

(Nhất) 

Giải 

II 

(Nhì) 

Giải 

IV 

(Tư) 

Giải I 

(Nhất) 

Giải 

III 

(Ba) 

Giải 

IV 

(Tư)  

http://www.hoasengroup.vn/
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Đợt 1 
01/01/2019 -  

30/4/2019 

10:00 ngày 

05/6/2019 
01 01 10 01 05 10 

Đợt 2 
01/05/2019 -  

31/8/2019 

10:00 ngày 

07/10/2019 
01 01 10 01 05 10 

Đợt 3 
01/09/2019 -  

31/12/2019 

10:00 ngày 

16/01/2020 
01 01 10 01 05 10 

c. Cách thức quay số trúng thưởng: Mã dự thưởng của Khách hàng sẽ được tổng hợp 

vào một phần mềm kỹ thuật số. Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ lên 

bấm ngẫu nhiên vào phần mềm để chọn ra Khách hàng trúng thưởng.  

d. Thành phần giám sát việc quay số trúng thưởng: Đại diện Sở Công Thương 

tỉnh/thành nơi quay số trúng thưởng, đại diện Công ty Công ty Cổ phần Xích Việt 

và đại diện Khách hàng.  

Địa điểm quay số trúng thưởng tại: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hoa Sen: Số  83 Nguyễn Văn Trỗi, Phường   , Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

8.5 Thông báo trúng thưởng: 

Chậm nhất  3 (ba) ngày, kể từ ngày có kết quả quay số trúng thưởng, Công Ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Hoa Sen sẽ thông báo trúng thưởng và đặt lịch hẹn trao giải thưởng, 

theo số điện thoại mà  hách hàng đã cung cấp trước đó, qua tổng đài hotline của 

chương trình (028) 399 77897 hoặc (028) 399 77899. 

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

Trong vòng  5 (năm) ngày kể từ ngày thông báo trúng thưởng và đặt lịch hẹn trao giải 

thưởng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiến hành trao thưởng: 

Tại địa điểm trao thưởng là Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen: 

Số  83 Nguyễn Văn Trỗi, Phường   , Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Khách hàng cần xuất trình giấy tờ như sau: 

 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh   

  iấy tờ tuỳ thân nếu người nhận là người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh 

doanh 

 Giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh cho 

người nhận và giấy tờ tuỳ thân của người nhận nếu người nhận không phải 

Người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh.  

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu, ký biên 

bản xác nhận trúng thưởng, biên bản trao giải thưởng.  hách hàng phải cung cấp đầy 

đủ thông tin: Thông tin Khách hàng, họ và tên người nhận giải thưởng, số CMND, địa 

chỉ, số điện thoại liên lạc.  
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Chậm nhất 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại mà 

 hách hàng không đến nhận thưởng hoặc không cung cấp giấy tờ theo quy định của 

chương trình. Phần thưởng sẽ xem như không có Khách hàng trúng thưởng. Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

9. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến 

mại 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, Khách hàng liên hệ tổng 

đài hotline của chương trình (028) 399 77897 hoặc (028) 399 77899 để được hướng 

dẫn, giải đáp. Tổng đài hotline của chương trình hoạt động từ 8 giờ 00 phút đến  7 giờ 

30 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng thứ Bảy hoạt động từ 8 giờ    phút đến  2 giờ 

00 phút, (tổng đài không hoạt động ngày Lễ, Chủ nhật), bắt đầu từ ngày 01/01/2019 

đến  5/ 2/2 2 .  

10. Trách nhiệm công bố thông tin 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo chương trình khuyến mại trên 

website www.hoasengroup.vn, báo giấy và các đại lý, nhà phân phối sản phẩm 

khuyến mại. 

- Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen có trách nhiệm thông báo kết quả cho Khách 

hàng trúng thưởng và trả thưởng, đồng thời công bố kết quả thực hiện chương trình 

khuyến mại trên website www.hoasengroup.vn.  

11. Các quy định khác: 

-  hách hàng trúng thưởng chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có) từ việc nhận thưởng 

theo quy định pháp luật. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Đơn vị Đồng Tổ 

Chức sẽ tạm thu tiền thuế thu nhập trước khi chi trả giải thưởng cho  hách hàng và 

thay mặt  hách hàng nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật. 

- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch, 

khách quan. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen có quyền sử dụng tên và hình ảnh 

của Khách hàng trúng thưởng khi được sự đồng ý của  hách hàng, cho mục đích 

quảng cáo thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí phát sinh liên 

quan. 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Đơn vị Đồng Tổ Chức miễn trừ trách 

nhiệm về việc khi thông tin  hách hàng cung cấp hoặc thông tin liên lạc không 

chính xác, không trung thực của  hách hàng. 

- Bằng việc tham gia vào chương trình này,  hách hàng mặc nhiên biết và chấp nhận 

tất cả các điều kiện, điều khoản được quy định tại thể lệ này của chương trình 

khuyến mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không 

thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành.  

http://www.hoasengroup.vn/
http://www.hoasengroup.vn/
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- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoa Sen phải có trách nhiệm trích nộp bằng tiền mặt 5 % giá trị đã công bố 

của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều  6 Luật 

Thương mại. 

 

                                                        


