THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “KHỞI ĐỘNG CHUYẾN ĐI NHẬN CAMERA HÀNH TRÌNH”

1. Tên chương trình khuyến mại: Khởi động chuyển đi nhận camera hành trình
2. Sản phẩm áp dụng khuyến mại: sản phẩm cho vay mua ô tô khách hàng cá nhân (KHCN)
3. Thời gian khuyến mại:
Áp dụng cho các khoản vay mua ô tô du lịch mới (dưới 9 chỗ) được phê duyệt bắt đầu ngày
01/08/2018 đến ngày 10/09/2018 và giải ngân thành công tối đa 30 ngày sau ngày phê duyệt. Sau khi
hết thời hạn 10/09/2018 quà tặng vẫn chưa được sử dụng hết, chương trình sẽ được tự động gia hạn
đến khi hết số lượng quà tặng.
4. Phạm vi khuyến mại: Áp dụng đối với tất cả các đơn vị kinh doanh vpbank trên toàn quốc
5. Hình thức khuyến mại: Tặng 150 camera hành trình cho 150 khách hàng thỏa điều kiện chương
trình và giải ngân thành công đầu tiên.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng là cá nhân (không bao gồm cán bộ nhân
viên VPBank) vay vốn tại VPBank để mua ô tô mới dưới 9 chỗ.
7. Nội dung chi tiết chương trình:
a. Điều kiện chương trình:
 KHCN vay mua ô tô du lịch mới (dưới 9 chỗ) và giải ngân thành công tại VPBank.
 Số tiền cho vay tối thiểu: 680.000.000 đồng/ xe/ Khách hàng vay.
 Thời gian vay tối thiểu: 48 tháng
b. Nội dung ưu đãi
 Tặng camera hành trình hiệu Vietmap trị giá 2.000.000 đồng / 1 khách hàng.
 Khách hàng nhận camera hành trình đồng thời được áp dụng các chương trình ưu đãi, khuyến
mãi khác từ VPBank.
c. Cách thức tặng quà
 Khách hàng nhận quà tặng trực tiếp hoặc cung cấp địa chỉ nhận quà cho nhân viên VPBank,
VPBank sẽ gửi quà tặng qua đường bưu điện cho Khách hàng theo đợt dự kiến 2 tuần mỗi
đợt.
 Cách thức tặng quà, thời gian trao quà có thể thay đổi tùy thuộc vào thực tế triển khai chương
trình.
8. Cách xác định giải thưởng:
-

Khách hàng nhận quà tặng là khách hàng thỏa mãn điều kiện nêu tại Điểm a Mục 7 của thể lệ này.

-

Dữ liệu hệ thống vpbank là căn cứ để xác định khách hàng giải ngân thỏa điều kiện chương trình.

9. Phương thức thông báo và liên hệ:

a) Thông báo Chương trình:
Nội dung thể lệ chương trình này được VPBank thông báo đến khách hàng qua các kênh sau:
-

Trang web chính thức của VPBank www.vpbank.com.vn và/hoặc;

-

Các phương tiện truyền thông đại chúng như: Báo, tạp chí… và/hoặc;

-

Email và/hoặc tin nhắn.

b) Thắc mắc liên hệ:
Phòng Dịch vụ & Chăm sóc Khách hàng 24/7 – Số điện thoại: (04) 39 288 880 hoặc 1900 54 54 15.
10. Các quy định khác:
a) Bằng việc tham gia chương trình khuyến mại này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và
Điều kiện được liệt kê trong Thể lệ và các nội dung thay đổi liên quan đến Thể lệ này (nếu có);
b) VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc VPBank không
thể liên lạc được với Khách hàng để thông báo ưu đãi hoặc Khách hàng không biết đến Chương
trình;
c) VPBank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của Khách hàng nhận được khuyến mại
trong các hoạt động quảng bá của VPBank;
d) VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện trao
thưởng;
e) Các khách hàng nhận thưởng chịu các khoản thuế, phí phát sinh liên quan (nếu có);
f) Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy định và Quy
chế hiện hành có liên quan của VPBank;
g) Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, VPBank sẽ thông báo tại website
www.vpbank.com.vn

