CẢM ƠN 300,000 YÊU THƯƠNG – Đợt 2
1. Thời gian:
Thời gian chơi: Từ ngày 02/10/2015 đến ngày 08/10/2015.
Thời gian công bố danh sách trúng giải dự kiến: Ngày 13/10/2015.
2. Hình thức:
“CẢM ƠN 300,000 YÊU THƯƠNG – đợt 2” là một trò chơi diễn ra trên website
Techcombank (www.techcombank.com.vn). Người chơi tham gia chương trình sẽ có cơ
hội nhận được 01 phiếu quà tặng CGV trị giá 250.000đ/phiếu (tương đương 01 cặp vé
xem phim).
3. Đối tượng được tham gia:
- Tất cả các bạn quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của Techcombank và có chứng minh
nhân dân để tham gia chương trình.
4. Cơ cấu giải thưởng
- 30 Giải may mắn: 01 phiếu quà tặng CGV trị giá 250,000 đ (tương đương 01 cặp vé
xem phim).
5. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình:
✔ Bước 1: Trả lời tất cả các câu hỏi của chương trình được đăng trên website
Techcombank.
✔ Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu của chương trình và nhấn nút “Hoàn
tất”
Tất cả người chơi trả lời đúng câu hỏi sẽ được tham gia quay số trúng thưởng dựa trên số
chứng minh nhân dân mà người chơi đã cung cấp.
✪ Lưu ý:
✔ Game sẽ kết thúc vào 08:00PM 10/10/2015.
✔ Trong suốt quá trình diễn ra game, quyết định của Techcombank là quyết định cuối
cùng.
✔ Các thông tin đăng ký nhận giải phải trùng so với thông tin đã đăng ký với ban tổ chức
khi tham gia chương trình. Ban Tổ Chức có quyền loại bỏ các lượt chơi cũng như giải

thưởng của người chơi đối với các trường hợp phát hiện thông tin sai lệch.
✔ Trường hợp người chơi trúng giải không đăng ký nhận giải theo đúng quy định, người
chơi sẽ mất quyền nhận giải thưởng và BTC có quyền chọn ra người chơi may mắn tiếp
theo để trao giải.
6. Điều kiện nhận quà:
- Dự kiến BTC sẽ công bố danh sách trúng giải sẽ được BTC thông báo vào ngày
13/10/2015 trên website và Fanpage Techcombank.(thời gian dự kiến có thể thay đổi).
- Sau 7 ngày BTC thông báo địa chỉ nhận giải thưởng mà người thắng giải không đến
nhận giải thưởng thì giải thưởng sẽ được thu hồi và BTC được phép chọn người thắng
giải mới dựa trên quyết định mới của BTC.
- Người nhận giải thưởng cần xuất trình CMND cho BTC khi đến nhận giải.
- Trong trường hợp người thắng giải không tới nhận giải thưởng trực tiếp mà ủy quyền
cho người khác thì người được ủy quyền khi đến nhận giải cần xuất trình CMND của
mình và của người thắng giải cho BTC.
7. Các quy định khác
- Khách hàng trúng thưởng phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng như chi
phí đi lại, ăn ở, …
- Giải thưởng đều không được quy đổi thành tiền mặt.
- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, Ban tổ
chức sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết.
- Ban tổ chức có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng để phục vụ
cho chương trình quảng cáo thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ một khoản chi phí
nào.

