THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số 1196/2016/HVN/D ngày 19/11/2016 của Công ty Honda Việt Nam)
1. Tên chương trình khuyến mại: Khuyến mại dành cho khách hàng mua Honda CR-V
2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: xe ôtô Honda CR-V
3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 28/11/2016 đến hết ngày 18/01/2017 (không bao gồm ngày lễ và chủ
nhật)
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại Tp. Hồ Chí Minh; Tp. Hà Nội; Tỉnh Vĩnh Phúc; Tp. Đà Nẵng;
Tỉnh Nghệ An; Tp. Hải Phòng; Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh Bình Dương,
Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Đăk Lăk, Tỉnh Phú Thọ.
5. Hình thức khuyến mại: Giảm giá cho khách hàng kèm theo việc mua hàng hóa
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại:
Khách hàng mua xe Honda CR-V và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian từ 05/10/2016
đến 18/01/2017 và mua bộ phụ kiện CR-V Phiên bản đặc biệt trong khoảng thời gian từ 28/11/2016 đến
18/01/2017.
7. Cơ cấu quà tặng:
8. Khách hàng mua xe Honda CR-V và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian từ 05/10/2016
đến 18/01/2017.
9. nếu mua bộ phụ kiện CR-V Phiên bản đặc biệt trong khoảng thời gian từ 28/11/2016 đến 18/01/2017 sẽ
được giảm giá 50% giá trị của bộ phụ kiện (đã bao gồm VAT).
10. Đồng thời khi lắp đặt bộ phụ kiện CR-V Phiên bản đặc biệt trên chính chiếc xe đó, khách hàng
còn được miễn phí tiền sơn và công lắp đặt bộ phụ kiện (đã bao gồm VAT)
HVN triển khai bộ phụ kiện CR-V Phiên bản đặc biệt với thông tin cụ thể như sau:

Tổng giá trị quà tặng được tính theo thực tế phát sinh. Tất cả các giá trên đều đã bao gồm VAT.
11. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
−

Sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% tiền xe và mua thêm bộ phụ kiện CR-V Phiên bản
đặc biệt khách hàng sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi.

−

Địa điểm thực hiện chương trình khuyến mãi: tại Đại lý Honda ôtô mà khách hàng mua xe.

−

Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình:
+

Cách 1: Nếu có thắc mắc cần được giải đáp, xin mời Quý khách hàng gọi tới số điện thoại
của các Đại lý Honda Ôtô trên toàn quốc. Bấm số 0 để gặp lễ tân. Sau đó, lễ tân Đại lý sẽ
chuyển máy tới người phụ trách giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan chương trình.

+

Cách 2: Quý khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại chăm sóc khách hàng của Công ty
Honda Việt Nam: 1800555548 hoặc 18008001

12. Trách nhiệm thông báo:
Thông tin chương trình khuyến mại được thông báo rộng rãi qua báo chí, internet, hệ thống Đại lý Ôtô
Honda và website của Công ty Honda Việt Nam tại địa chỉ: www.hondaoto.com.vn
13. Các qui định khác
−

Khách hàng nhận quà khuyến mãi tại địa điểm theo quy định của Công ty HVN và chịu các chi phí phát
sinh liên quan đến việc nhận giải thưởng như: đi lại, ăn ở,…

−

Khách hàng tuân thủ các quy định, hướng dẫn về các điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi và
nhận quà tặng của Công ty HVN.

−

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, HVN 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.
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