THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH TẾT
1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại
- Tổng Công Ty Viễn thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội
- Số 01, Đường Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.62660434
2. Tên chương trình khuyến mại: 4G Vui Tết – Kết nối trúng quà
3. Hàng hóa – dịch vụ dùng để khuyến mại
- Thẻ cào điện thoại
- Iphone X 64GB
4. Thời gian khuyến mại:
- Trong 18 ngày từ ngày 08/02/2018 đến ngày 25/02/2018
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
6. Hình thức khuyến mại: Cuộc thi quay thưởng may mắn trực tuyến.
7. Đối tượng tham gia
- Toàn bộ khách hàng là thuê bao Viettel di động trả trước, trả sau đang hoạt động 02
chiều tại thời điểm tham gia chơi và thời điểm nhận thưởng.
Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho thuê bao Dcom, Homephone.
8. Cơ cấu giải thưởng tính cho 01 ngày:
TT
Quà tặng
Số lượng
Đơn giá (đồng)
Thành tiền (đồng)
1

iPhone X 64GB

01

29.990.000

29.990.000

Thẻ cào 500.000đ
10
500.000
5.000.000
Thẻ cào 50.000đ
100
50.000
5.000.000
Thẻ cào 20.000đ
1000
20.000
20.000.000
Thẻ cào 10.000đ
10.000
10.000
100.000.000
Tổng
11.111
159.990.000
Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng./.
Ghi chú:
- Giá trị giải thưởng đã bao gồm VAT.
- Cơ cấu giải thưởng trên trên tính cho 01 ngày. Giải thưởng được cộng dồn nếu
không có người trúng thưởng. Tổng thời gian triển khai chương trình 18 ngày.
- Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
9. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình
9.1 Cách thức tham gia
Tổ chức game “4G Vui Tết - Kết nối trúng quà” trên website với các bước đăng ký tham
gia cụ thể như sau:
Bước 1: Khách hàng vào địa chỉ website https://viettel.vn/4gvuitet
Bước 2: Đăng nhập để tham gia chơi: Khách hàng sẽ nhập số thuê bao và lấy mã xác
thực OTP để vào chơi. Mã xác thực được gửi qua tin nhắn tới số thuê bao đăng nhập.
Bước 3: Bắt đầu chơi
- Khách hàng ấn vào nút “4G” để quay thưởng, giải thưởng hiển thị ngẫu nhiên.
- Nếu khách hàng trúng thưởng, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng và
hướng dẫn cách thức nhận thưởng. Nội dung tin nhắn dự kiến như sau:
+ Đối với khách hàng trúng thưởng là thẻ cào:
2
3
4
5

1

Đối với trả trước:
[TB] CT 4G Vui Tet - Ket noi trung qua: Chuc mung Quy khach da trung the cao…đ.
Gia tri giai thuong da duoc cong truc tiep vao tai khoan goc cua Quy khach. LH: 198
(mien phi). Tran trong cam on.
Đối với trả sau:
[TB] CT 4G Vui Tet - Ket noi trung qua: Chuc mung quy khach da trung the cao …đ.
Gia tri giai thuong se duoc giam tru vao hoa don cuoc tra sau quy khach (giam tru hang
thang cho den khi het gia tri giai thuong). LH: 198 (mien phi). Tran trong cam on.
+ Đối với khách hàng trúng thưởng là iPhoneX:
[TB] CT 4G Vui Tet - Ket noi trung qua: Chuc mung quy khach da trung giai thuong
iPhone X 64Gb. Giai thuong se duoc trao sau khi chuong trinh ket thuc. Viettel se lien
he truc tiep de huong dan quy khach thu tuc nhan thuong. LH: 198 (mien phi). Tran
trong cam on.
- Mỗi khách hàng có tối đa 03 lượt quay/ngày. Để cộng thêm lượt quay, khách hàng có
thể thực hiện các thao tác sau:
+ Đăng ký gói data 3G/4G trực tiếp từ giao diện game: Mỗi 10.000đ cước phí đăng ký
dịch vụ tương ứng với 01 lượt quay thêm.
+ Đăng nhập lần đầu tiên vào ứng dụng My Viettel
+ Cài đặt ứng dụng và đăng ký mới thành công dịch vụ ViettelPay
Số lượt chơi thêm có thời hạn sử dụng từ thời điểm khách hàng nhận được tin nhắn
thông báo cho tới khi kết thúc chương trình.
Bước 4: Nhận giải thưởng
- Giải thưởng là thẻ cào: Giải thưởng sẽ tự động cộng vào tài khoản gốc cho thuê bao
trả trước hoặc giảm trừ vào hóa đơn cước trả sau.
- Giải thưởng Iphone X sẽ được trao thưởng sau khi chương trình kết thúc. Khách hàng
sẽ nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng kèm theo link thể lệ trao thưởng và hướng
dẫn nhận thưởng. Nhân viên của Viettel sẽ liên hệ với khách hàng trúng thưởng Iphone
X để làm các thủ tục nhận thưởng. Khách hàng trúng thưởng có trách nghiệm cung cấp
các thông tin, giấy tờ cá nhân (chứng minh thư, hộ khẩu), nộp thuế theo quy định của
Nhà nước để nhận thưởng.
- Giải thưởng Thêm lượt, Lời chúc: Giải thưởng được trả trực tiếp trên website. Với giải
thưởng Thêm lượt: Lượt chơi thêm có thời hạn sử dụng tới 24h ngày khách hàng trúng
giải thưởng.
9.3 Hình thức nhận thưởng
- Thẻ cào điện thoại:
 Trả trước: Hệ thống cộng tiền vào tài khoản gốc
 Trả sau: Hệ thống giảm trừ vào hóa đơn cước trả sau
- iPhone X 64GB: Trao tại địa chỉ của khách hàng hoặc tại các cửa hàng Viettel
tỉnh/TP.
9.4 Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
- Đối với giải thưởng là iPhone X:
 Tổng công ty Viễn thông Viettel liên hệ với khách hàng trúng thưởng,
hướng dẫn khách hàng các thủ tục nhận giải thưởng, và tổ chức trao giải.
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Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website:
vietteltelecom.vn
 Thủ tục cần có để nhận thưởng: Người trúng thưởng là chính chủ thuê
bao: Khi nhận giải thưởng chủ thuê bao phải xuất trình CMND/Hộ chiếu
còn hiệu lực theo quy định (giấy CMND không quá 15 năm kể từ ngày
được cấp, hộ chiếu phải còn hiệu lực trong vòng 06 tháng tính đến thời
điểm nhận thưởng hoặc các giấy tờ khác thay thế nhưng phải có ảnh và
có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 06 tháng tính đến
thời điểm nhận thưởng). Nếu ủy quyền cho người khác nhận thưởng thì
người đi nhận giải phải có CMND bản photo và bản gốc của chính chủ
trúng thưởng, CMND bản photo và bản gốc của người được ủy quyền,
giấy ủy quyền đi nhận giải thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp
người trúng thưởng không phải là chính chủ thuê bao: Khi nhận giải
thưởng, người trúng thưởng phải xuất trình CMND, cung cấp ít nhất 05
số điện thoại thường xuyên liên lạc trong vòng 06 tháng gần nhất.
- Đối với giải thưởng là thẻ cào: Hệ thống cộng tiền vào tài khoản gốc của khách
hàng trả trước hoặc giảm trừ vào hóa đơn cước đối với khách hàng trả sau.
- Trong trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình mà Tổ ng Công
ty Viễn thông Viettel không thể liên lạc được với khách hàng hoặc khách hàng
không liên hệ với Tổ ng Công ty Viễn thông Viettel để làm thủ tục nhận giải thì
giải thưởng sẽ không được trao.
10. Các qui định khác
- Đối với giải thưởng iPhone X 64GB: Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế
thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Khách hàng tham dự chương trình khuyến mại này vẫn được hưởng quyền lợi
từ các chương trình khuyến mại khác của Tổ ng Công ty Viễn thông Viettel (nếu
đủ điều kiện).
- Tổ ng Công ty Viễn thông Viettel hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý
tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác
định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Trường hợp
bằng chứng xác định trúng thưởng của Tổ ng Công ty phát hành có sai sót gây
hiểu nhầm cho khách hàng trong việc trúng thưởng, Tổ ng Công ty Viễn thông
Viettel có trách nhiệm trao các giải thưởng này cho khách hàng trúng thưởng.
Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính khách quan và công
khai.
- Tổ ng Công ty Viễn thông Viettel được sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng
trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này,
Tổ ng Công ty Viễn thông Viettel có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không
thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
- Đối với những giải thưởng không có người nhận giải, Tổng Công ty Viễn thông
Viettel phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó
vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật thương mại.
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