Chương Trình Khuyến Mãi
“SÔI ĐỘNG CÙNG FIFA WORLDCUPTM 2018”
1. Thời gian chương trình Khuyến Mãi: Từ 04/05/2018 đế n 04/06/2018
2. Hình thức:
Tất cả Khách hàng mua sắm và thanh toán bằng thẻ VISA được tham gia rút thăm trúng thưởng
trong bộ giải thưởng FIFA WorldCupTm 2018.
 Khách hàng tham gia mua sắm và thanh toán 100% giá trị đơn hàng qua thẻ VISA tại hệ
thống Nguyễn Kim, sẽ được tham gia quay số trúng nhiều giải thưởng, đặc biệt là 1 chuyến
du lịch Nga (8 ngày 7 đêm) và xem 01 trận bóng đá WorldCup 2018 ngày 04/07/2018 tại
Spartak Stadium, Nga.
 Mã số dự thưởng sẽ được thiết kế liền kề trên hóa đơn, mỗi hóa đơn sẽ có 1 mã dự thưởng,
kết thúc chương trình sẽ tổ chức buổi quay số xác định giải thưởng.
 Thời gian: Từ ngày 04/05/2018 đến ngày 04/06/2018.
Xem chi tiết thể lệ chương trình đính kèm
3. Đối tượng:
Cá c khuyế n mã i trên á p dụ ng cho khá ch hà ng mua lể là chủ thể VISA mua hà ng trực tiế p tạ i cá c TTMS
Nguyễ n Kim và trên website nguyenkim.com; khong á p dụ ng cho khá ch hà ng là cá c tỏ chức / cong ty;
4.

Các Điều Kiện và Điều Khoản Khác:
a. Áp dụng từ 04/05/2018 đến 04/06/2018.
b. Sễ thu hò i mã dự thưởng nế u khá ch hà ng đổi hoặc trả hà ng. Trường hợp khách hàng đổi sản phẩm
khuyến mại khách hàng đã mua, khách hàng sẽ đổi lấy phiếu chứa mã số tham dự mới, hoàn trả
phiếu chứa mã số tham dự cũ
c. Cá c Điề u Kiệ n và Điề u Khoả n có thể được thay đỏ i bá t cứ lú c nà o mà khong cà n bá o trướ c. Trong
mọ i trường hợp khiế u nạ i, quyế t định củ a STDM Nguyễ n Kim là quyế t định chung cuọ c.
d. Để biế t thêm về mọ i thong tin về chương trình, vui lò ng liên hệ hotline 1900 1267 hay quà y Dịch Vụ
Khá ch Hà ng tạ i cá c trung tam mua sá m thuọ c hệ thó ng STDM Nguyễ n Kim.
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