THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH NHẬN TAI NGHE BLUETOOTH SAMSUNG LEVEL U PRO KHI
THANH TOÁN BẰNG SAMSUNG GALAXY S9/S9+ QUA ỨNG DỤNG SAMSUNG PAY

1. Chương trình thực hiện 05 giao dịch trên Samsung Pay với Samsung Galaxy S9/S9+ nhận ngay
01 tai nghe Bluetooth Samsung Level U Pro được tổ chức bởi Công ty TNHH Samsung Electronics
Vietnam Thái Nguyên – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (”Samsung”) dành cho:
- Công dân Việt Nam và;
- Trên 18 tuổi căn cứ theo Hộ Chiếu và Chứng Minh Thư (Tính từ ngày 01/05/2018)
- Trẻ vị Thành Niên (trên 15 tuổi và dưới 18 tuổi) phải có Bố Mẹ hoặc Người Giám Hộ hợp pháp
đồng ý cho phép tham gia Chương Trình (Tính từ ngày 01/05/2018)
-

Sở hữu ít nhất một (1) điện thoại Samsung Galaxy S9/S9+.

2. Bằng việc tham gia Chương Trình, Người tham gia đã đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện
của Chương Trình. Tùy từng thời điểm, Samsung có thể bổ sung thêm Điều Khoản khác vào Điều
Khoản và Điều Kiện này. Samsung có quyền thay đổi Điều Khoản của Chương Trình bất kì lúc
nào mà không thông báo trước.
3. Để nhận 01 tai nghe Bluetooth Samsung Level U Pro trong thời gian Chương Trình, Người tham
gia phải:
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu tại Viêt Nam và địa chỉ email thực
- Trên 18 tuổi căn cứ theo Hộ Chiếu và Chứng Minh Thư (Tính đến ngày 01/05/2018)
- Trẻ vị Thành Niên (trên 15 tuổi và dưới 18 tuổi) có Bố Mẹ hoặc Người Giám Hộ Hợp Pháp
đồng ý cho phép tham gia Chương Trình (Tính đến ngày 01/05/2018)
- Tạo và duy trì tài khoản Samsung theo các bước hướng dẫn trong Samsung Pay. Đồng ý với
các Điều Khoản và Điều Kiện, và cung cấp các thông tin cá nhân nếu được yêu cầu bởi Samsung
cho các mục đích Khuyến Mại và Vận Chuyển quà tặng bao gồm, nhưng không giới hạn, tên
chủ tài khoản, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, và địa chỉ giao hàng.
- Sở hữu ít nhất một (1) điện thoại Samsung Galaxy S9/S9+. Lưu ý: Nếu Người tham gia chưa
tải và đăng kí Samsung Pay, vui lòng tải và đăng kí Samsung Pay trên điện thoại Samsung
Galaxy S9/S9+.
- Đăng kí thẻ ngân hàng tương thích với Samsung Pay trên điện thoại Samsung Galaxy S9/S9+.
- Đăng kí tham gia Chương Trình Khuyến Mại với Samsung Pay trên ứng dụng Samsung Pay và
đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.

- Sau khi đăng kí tham gia Chương Trình Khuyến Mại của Samsung Pay, Người tham gia phải
thêm thẻ vào Samsung Pay trong thời gian diễn ra Chương Trình (từ 00:00 sáng ngày
01/05/2018 đến hết 23:59 ngày 31/05/2018) để nhận 01 tai nghe Bluetooth Samsung Level U
Pro.
Lưu ý: Ưu đãi có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết điểm và số lượng điểm có hạn, ưu tiên cho
Người tham gia hoàn thành yêu cầu của Chương Trình trước.
4. Mỗi Người thắng cuộc sẽ nhận được 01 tai nghe Bluetooth Samsung Level U Pro sau khi thực hiện
05 giao dịch trên điện thoại Galaxy S9/S9+ và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm nhưng
không giới hạn: tên, số điện thoại, email, địa chỉ trong vòng 01 ngày sau khi thực hiện đủ 05 giao
dịch.
5. Giải thường sẽ được chuyển đến cho người thắng cuộc trong vòng 30 ngày làm việc tính từ ngày
kết thúc Chương Trình.
6. Thực hiện giao dịch không trong thời gian chương trình, thực hiện giao dịch thất bại hoặc thực
hiện giao dịch qua Samsung pay trên thiết bị Samsung khác sẽ bị cho là không hợp lệ. Bất cứ khiếu
nại liên quan đến những lí do này sẽ không được xem xét.
7. Thời gian tiếp nhận phản hồi của khách hàng về việc thêm điểm trong vòng 07 ngày làm việc kể
từ khi kết thúc.
8. Trong giới hạn cho phép của pháp luật áp dụng, Samsung có quyền thay đổi hoặc thay thế giải
thưởng bằng (các) giải khác có giá trị tương đương hoặc được cho là phù hợp. Giải thưởng không
có giá trị qui đổi thành tiền mặt.
9. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, Người tham gia phải chịu các chi phí phát sinh
từ việc tham gia chương trình. Samsung và / hoặc nhà tài trợ không có trách nghiệm bồi hoàn các
chi phí này (bao gồm chị phí sử dụng Internet và chi phí kết nối Mạng).
10. Giải thưởng không có giá trị qui đổi thành tiền mặt và chỉ được trao trực tiếp cho Người Thắng
Cuộc.
11. Người tham gia đồng ý rằng Samsung có quyền xuất bản, quảng cáo, sao chép, mô phỏng, truyền
tải, trình chiếu, sửa đổi và tạo ra các sản phẩm sáng tạo và / hoặc phân phối hoặc sử dụng các
hình ảnh của mình (bao gồm bất kỳ ảnh và thông tin đặt chế độ công khai trên Facebook):
- Liên quan đến Chương Trình này và / hoặc các sản phẩm Samsung;
- Cho các hoạt động quảng cáo và truyền thông về Chương Trình và / hoặc các sản phẩm
Samsung;

- Theo bất kỳ cách nào, định dạng hoặc phương tiện truyền thông nào dù được biết đến hay chưa
được biết đến, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn trên các nền tảng
trực tuyến như Facebook, YouTube, Twitter và Instagram;
- Theo

quyết

định

riêng

của

Samsung;

và

Không yêu cầu phí bản quyền và không có nghĩa vụ phân bổ hoặc đồng ý.
- Người Tham Gia đồng ý và sẽ không hủy ngang các miễn trừ cần thiết liên quan đến những
điều trên.
12. Samsung có quyền loại bỏ bất kỳ Người tham gia nào khi có nghi ngờ gian lận hoặc nếu Samsung
tin rằng việc đăng kí tham gia và / hoặc kết quả Chương Trình đã bị can thiệp trong bất cứ cách
nào bằng máy móc hoặc máy tính.
13. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp phát sinh từ Chương Trình hoặc liên quan đến việc giải
thích các Điều Khoản này, quyết định của Samsung đối với tất cả các vấn đề liên quan đến
Chương Trình sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên. Các yêu cầu xem xét hoặc
yêu cầu bồi thường sau đấy sẽ không được giải quyết.
14. Nếu Chương Trình bị can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào hoặc không thể thực hiện như kế hoạch
vì bất kỳ lý do nào ngoài sự kiểm soát của Samsung, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho
phép, Samsung có toàn quyền quyết định:
- Hủy tư cách tham gia của bất kỳ Người tham gia vào Chương Trình nào; hoặc
- Sửa đổi, đình chỉ, chấm dứt hoặc hủy bỏ Chương Trình, nếu thích hợp.
15. Samsung không đảm bảo sự sẵn có của ứng dụng Samsung Pay hoặc các dịch vụ web của ứng
dụng và sẽ không chịu trách nhiệm cho việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng đến khả năng
tham gia Chương Trình.
16. Samsung không có trách nghiệm và nghĩa vụ bảo đảm rằng bất kỳ giải thưởng từ các nhà tài trợ
sẽ được trao cho bất kỳ Người thắng cuộc nào. Trong phạm vi tối đa theo luật cho phép, Samsung
từ chối bảo đảm hay đại diện dưới bất kỳ hình thức nào, gián tiếp hoặc trực tiếp, bao gồm tuyên
bố bất kỳ giải thưởng sẽ được trao hoặc chuyển đến cho Người thắng cuộc. Trong phạm vi pháp
luật cho phép, Samsung (bao gồm các nhân viên và đại lý) không chịu trách nhiệm pháp lý (kể
cả do sơ suất) về mọi nguy hiểm đến Người tham gia hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gián
tiếp hay trực tiếp hoặc hậu quả, phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian diễn ra
Chương Trình, phát sinh từ những điều sau, bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Bất kỳ sự cố kỹ thuật hoặc thiết bị trục trặc (dù dưới sự kiểm soát của Samsung hay không);
- Bất kỳ hành vi trộm cắp, truy cập trái phép hoặc can thiệp của bên thứ ba;
- Bất kỳ giao dịch, yêu cầu bồi thường hoặc đăng ký nhận giải hay giải thưởng bị thất lạc, thay
đổi, hư hỏng hoặc nhầm lẫn (dù Samsung có nhận được thông báo trước đấy hay không) vì bất
kỳ lý do nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Samsung;
- Bất kỳ sự thay đổi nào đối với (các) giá trị của giải thưởng được ghi trong Điều Khoản Chương
Trình này.
- Bất kỳ nghĩa vụ thuế nào phát sinh đối với Người tham gia; hoặc là Sử dụng (các) giải thưởng.
17. Samsung thu thập, sử dụng, xử lý và / hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Người tham gia (bao
gồm đến các tổ chức nước ngoài) để tổ chức Chương Trình, theo Chính sách Bảo mật của
Samsung
18. (http://www.samsung.com/vn/info/privacy/). Người Tham Gia đồng ý thông tin của mình được
thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ và bảo đảm rằng tất cả các thông tin cung cấp là chính xác ở
mọi các khía cạnh. Đăng ký tham gia Chương Trình chỉ có hiệu lực khi các thông tin này được
cung cấp. Người tham gia đồng ý rằng Samsung có thể, trong một khoảng thời gian hợp lý, trừ
khi có thông báo khác, sử dụng thông tin cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, nghiên cứu, bao gồm
gửi tin nhắn điện tử hoặc gọi điện thoại cho Người Tham Gia.
19. Người tham gia đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Samsung và đảm bảo Samsung không bị ảnh
hưởng bởi yêu cầu bồi thường, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý
dựa trên cơ sở bồi thường) phát sinh từ việc vi phạm bản quyền sang chế hoặc nhãn hiệu của bên
thứ 3 hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác, bất cứ Điều Khoản hoặc Điều Kiện phát sinh hoặc liên
quan đến Chương Trình.
20. Người tham gia, nếu không có thông báo trước bằng văn bản của Samsung, không được trao đổi
với báo chí hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác, hoặc tham gia phỏng vấn hoặc nhận
xét đến Chương Trình.
21. Các Điều Khoản và Điều Kiện tham gia Chương Trình này sẽ được điều chỉnh và tham chiếu
theo pháp luật Việt Nam. Người tham gia đồng ý tuân thủ các quy định trong Điều Khoản và
Điều Kiện sử dụng này và pháp luật áp dụng hiện hành của Việt Nam.

