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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“THANH TOÁN LIỀN TAY - NHẬN NGAY SAM SUNG S6 EDGE” 

 

         Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các hình thức thanh toán cước trực tuyến 

an toàn, tiện lợi, từ ngày 1/7/2015 đến hết ngày 8/9/2015, PVcomBank phối hợp cùng 

MobiFone triển khai chương trình  “Thanh toán liền tay – Nhận ngay Samsung S6” 

với nhiều giải thưởng hấp dẫn. 

         Chương trình dành cho các thuê bao trả sau thanh toán cước thành công qua các 

kênh thanh toán của PVcomBank gồm:  

 PV-Mobile Banking: kênh thanh toán tiện ích ngay trên chiếc điện thoại của bạn chỉ 

với những thao tác vô cùng đơn giản 

 PV-Online Banking: kênh thanh toán tiện ích ngay trên chiếc máy tính của bạn chỉ 

cần kết nối với Internet. 

       Theo đó, với mỗi giao dịch thanh toán cước có giá trị từ 200.000đ, khách hàng sẽ 

nhận được 1 mã để tham gia quay số và có cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị sau: 

 10 giải Nhất: mỗi giải 1 điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge 

 20 giải Nhì: mỗi giải 3.000.000đ tặng vào tài khoản 

 30 giải Ba: mỗi giải 1.000.000đ tặng vào tài khoản 

 200 giải khuyến khích: mỗi giải 300.000đ tặng vào tài khoản 

Lưu ý: 



 

2 
 

 Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

 Giải Nhì, Ba và Khuyến khích có thời hạn sử dụng tối đa 06 chu kỳ, tiền thưởng sẽ 

được khuyến mại cho mọi loại cước và hiển thị trên thông báo cước vào cuối chu kỳ 

cước (Trường hợp còn dư sẽ được khuyến mại vào các chu kỳ cước tiếp theo). 

 Không giới hạn số lần giao dịch đối với mỗi khách hàng trong thời gian thực hiện 

chương trình, nếu khách hàng trúng nhiều giải thì sẽ nhận được đủ số giải mà mình 

trúng. 

CÁCH THỨC THÔNG BÁO KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

Trong vòng 2 ngày làm việc sau khi xác nhận được thông tin khách hàng thực hiện 

giao dịch, MobiFone sẽ thông báo cho khách hàng về việc khách hàng đủ điều kiện 

tham gia chương trình lựa chọn khách hàng may mắn của chương trình bằng thư điện 

tử hoặc tin nhắn. 

CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH TRÚNG THƯỞNG VÀ THỜI GIAN TRAO GIẢI: 

 MobiFone sẽ tổ chức quay số hàng tuần tại Tòa nhà MobiFone lô VP1, Khu đô thị 

Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

 Cách thức xác định trúng thưởng:  

o Quay thưởng ngẫu nhiên trên phần mềm quay thưởng được tích hợp tự động danh 

sách khách hàng và mã số giao dịch của danh sách. Mỗi đợt sẽ lựa chọn 26 mã 

giao dịch tương ứng với cơ cấu giải thưởng để xác định các khách hàng trúng 

thưởng cho theo mỗi tuần. 

o Mỗi tuần quay số có sự chứng kiến của đại diện Cục xúc tiến thương mại, đại diện 

cơ quan báo chí và Ban lãnh đạo MobiFone để chọn ra tối thiểu mã dự thưởng 

ngẫu nhiên. MobiFone cùng ký Biên bản xác nhận  mã giao dịch này trước sự 

chứng kiến của các bên tham gia. 
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Tuần Thời gian áp dụng 
Thời gian lựa chọn 

khách hàng may mắn 

Thời gian trao 

thưởng   hiện vật 

Tuần 1 01/07/2015 - 07/07/2015 10/07/2015 14/07/2015 

Tuần 2 08/07/2015 - 14/07/2015 17/07/2015 21/07/2015 

Tuần 3 15/07/2015 - 21/07/2015 24/07/2015 28/07/2015 

Tuần 4 22/07/2015 - 28/07/2015 31/07/2015 04/08/2015 

Tuần 5 29/07/2015 - 04/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 

Tuần 6 05/08/2015 -11/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 

Tuần 7 12/08/2015 - 18/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 

Tuần 8 19/08/2015 - 25/08/2015 28/08/2015 01/09/2015 

Tuần 9 26/08/2015 - 01/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 

Tuần 10 02/09/2015 - 08/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 

  

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁCH THỨC TRAO THƯỞNG: 

 Cách thức thông báo cho khách hàng trúng thưởng: 

o Giải nhất: Sau khi có kết quả quay số, MobiFone sẽ thông báo tới khách hàng 

trúng thưởng bằng hình thức gọi điện và gửi thư điện tử cho khách hàng trong đó 

có nêu rõ thời gian và địa điểm tổ chức trao thưởng. 

o Giải nhì, giải ba và giải khuyến khích: cộng thưởng ngay cho các khách hàng 

trong vòng 24h. 

o Nội dung thư điện tử thông báo cho khách hàng trúng thưởng bao gồm các thông 

tin: Họ tên, Số CMND/Hộ chiếu, Số điện thoại, thời gian và địa điểm tổ chức trao 

giải cho khách hàng. 
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o Tổng công ty Viễn thông MobiFone công bố thông tin khách hàng trúng thưởng 

trên tối thiểu một phương tiện thông tin đại chúng là 

website www.mobifone.com.vn vào trước 12h trưa ngày hôm sau. 

o Sau khi khách hàng được thông báo trúng thưởng, khách hàng có thể truy cập 

website mobifone.com.vn để biết thể lệ chi tiết hoặc liên hệ trực tiếp tới Tổng 

Công ty Viễn thông MobiFone, Số điện thoại 0437831124, Địa chỉ: Tòa nhà 

MobiFone, lô VP1, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để biết thông tin chi 

tiết liên quan tới quà trúng thưởng. 

 Địa điểm và cách thức nhận thưởng (giải nhất): 

o Các khách hàng trúng thưởng chỉ được nhận thưởng khi xuất trình đầy đủ các giấy 

tờ sau: Thư thông báo trúng thưởng của MobiFone, CMND hoặc Hộ chiếu còn 

hiệu lực, hoặc Giấy ủy quyền có công chứng trong trường hợp khách hàng ủy 

quyền cho người khác tới nhận thưởng. 

o Với các khách hàng trúng thưởng đang sinh sống/làm việc tại Tp. Hà Nội: khách 

hàng nhận thưởng trực tiếp tại văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, 

Tòa nhà MobiFone, lô VP1, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

o Trong trường hợp, khách hàng không thể nhận giải trực tiếp có thể làm giấy ủy 

quyền có công chứng cho người khác nhận thay. Người đi thay phải mang theo 

các giấy tờ theo quy định. 

o Trong trường hợp khách hàng không Ủy quyền cho người khác nhận thay và 

không thể đến trụ sở Tổng Công ty Viễn thông MobiFone nhận thưởng, Tổng 

Công ty Viễn thông MobiFone sẽ bàn giao quà tặng cho các Công ty khu vực để 

chuyển quà tặng cho khách hàng theo địa chỉ khách hàng cung cấp. Khi nhận, 

khách hàng phải xuất trình các giấy tờ theo quy định. 

o Với các khách hàng trúng thưởng đang làm việc và sinh sống ngoài Tp. Hà Nội: 

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ bàn giao quà tặng chương trình cho Công 

http://www.mobifone.com.vn/
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ty Khu vực để trao thưởng cho khách hàng tại Chi nhánh mobiFone gần nhất nơi 

khách hàng sinh sống. 

 Thời gian kết thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone có trách nhiệm trao giải thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ ngày kết 

thúc chương trình quay số trúng thưởng. Sau thời gian này khách hàng không đến 

nhận thưởng, phần thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 


