THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
( Kèm theo Quyết định số:
/QĐ – HABECO ngày
/ /2018 của
Tổng Công ty Cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội)
1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại
Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO)
183 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.37236970
2. Tên chương trình khuyến mại: KHUI LÀ TRÚNG
3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại
- Bia Hà Nội nhãn xanh chai 450ml và lon 330ml có in thông tin chương trình
khuyến mại.
- Cách thức nhận biết sản phẩm khuyến mại:
+ Toàn bộ bao bì sản phẩm gồm: Thùng giấy, lon bia, nhãn cổ chai đều có mẫu
riêng, in tên chương trình khuyến mại và minh họa sản phẩm dùng để khuyến mại.
+ Mặt trên của nắp chai, nắp lon có in tên, biểu trưng của chương trình khuyến
mại. Riêng nắp lon có thêm logo của HABECO.
4. Thời gian khuyến mại:Từ ngày 06/6/2018 đến hết ngày 3/9/2018.
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và
Quảng Nam.
6. Hình thức khuyến mại
Bật nắp chai/lon xác định trúng thưởng.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại
- Khách hàng từ 18 tuổi trở lên mua và sử dụng sản phẩm khuyến mại.
- Cán bộ, nhân viên Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội
không được tham dự chương trình khuyến mại này.
8. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu
giải
thưởng
Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Tổng cộng

Nội dung
giải thưởng
500.000 đồng tiền mặt
50.000 đồng tiền mặt
01 chai bia Hà Nội Xanh 450ml (không bao gồm vỏ chai)
01 lon bia Hà Nội nhãn xanh 330ml

Số giải
13.000
245.500
514.000
1.941.000
2.713.500

- Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình khuyến mại là: 34.213.765.000

đồng đồng (bằng chữ: Ba mươi tư tỉ, hai trăm mười ba triệu, bảy trăm sáu năm ngàn
đồng chẵn).

- Giải thưởng bằng hiện vật không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
- Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội cam kết giá trị giải

thưởng trên là chính xác dựa trên các hóa đơn đầu vào cho việc sản xuất các giải
thưởng của Công ty.
9. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại
a) Cách thức tham dự chương trình
- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng thuộc đối tượng được hưởng khuyến
mại khi mua và sử dụng sản phẩm bia Hà Nội nhãn xanh chai 450ml và lon 330ml có
in thông tin chương trình khuyến mại sẽ được tham dự chương trình khuyến mại.
- Khách hàng sẽ tìm nội dung trúng thưởng bên dưới nắp chai hoặc khoen lon
sản phẩm khuyến mại khách hàng đã mua để xác định giải thưởng.
b) Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng
- Nắp chai hoặc khoen lon trúng thưởng hợp lệ phải đủ các điều kiện sau:
+ Hình ảnh xác định trúng thưởng phải trùng khớp với mẫu mã và ký hiệu đã
đăng ký của chương trình.
+ Không bị đập bẹp, đục thủng, tẩy xóa, làm mờ hoặc bôi vẽ lại.
+ Các khoen lon trúng thưởng phải được đăng ký nhận thưởng trong thời gian
thu đổi giải thưởng.
- Tổng số nắp lon và nắp chai xác định trúng thưởng Habeco phát hành trong
thời gian khuyến mại là 37.942.844 (± 0.2%). Trong đó nắp lon là 31.082.904 (±
0.2%) và nắp chai là 6.859.940 (± 0.2%). Tỉ lệ trúng thưởng là 7.15%.
c) Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng
- Khách hàng sẽ xác định trúng thưởng dưới nắp khoen lon hoặc nắp chai sản
phẩm khuyến mại, cụ thể:
Giải thưởng
Giải Nhất

Nội dung trúng thưởng
dưới nắp khoen lon
Dòng chữ “TIỀN MẶT 500
NGÀN ĐỒNG” dưới khoen
lon

Nội dung trúng thưởng dưới nắp
chai
Dòng chữ “TIỀN MẶT 500 NGÀN

ĐỒNG” và “ĐỔI THƯỞNG TRƯỚC
16H30 NGÀY 2/10/2018” dưới nắp

chai
Giải Nhì

Dòng chữ “TIỀN MẶT 50
NGÀN ĐỒNG” dưới khoen lon

Dòng chữ “TIỀN MẶT 50 NGÀN

ĐỒNG” và “ĐỔI THƯỞNG TRƯỚC
16H30 NGÀY 2/10/2018” dưới nắp

chai
2

Giải thưởng

Nội dung trúng thưởng
dưới nắp khoen lon
Dòng chữ “01 LON BIA HÀ
NỘI XANH 330ML” dưới
khoen lon

Giải Ba

Nội dung trúng thưởng dưới nắp
chai
Dòng chữ “01CHAI BIA HÀ NỘI
XANH 450ML” và “ĐỔI THƯỞNG
TRƯỚC 16H30 NGÀY 2/10/2018”

dưới nắp chai
Dòng chữ “CHÚC BẠN MAY
MẮN LẦN SAU” dưới nắp chai

Dòng chữ “CHÚC BẠN MAY
MẮN LẦN SAU” dưới khoen
lon
- Một khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng.
d) Thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng
- Địa điểm và thủ tục nhận giải Nhất
+ Khách hàng trúng giải liên hệ để thông báo trúng thưởng và nhận giải thưởng
tại các nhà phân phối/khách hàng cấp 1 của Habeco trong phạm vi khuyến mại.
+ Khi nhận thưởng khách hàng phải mang theo nắp chai hoặc khoen lon trúng
thưởng (trong trường hợp khoen lon bị gãy thì khách hàng cần có thêm vỏ lon), 01 bản
phô tô giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị tương đương cùng bản
gốc để đối chiếu.
- Địa điểm và thủ tục nhận giải Nhì và giải Ba
+ Khách hàng trúng giải liên hệ để thông báo trúng thưởng và nhận giải thưởng
tại các nhà phân phối, khách hàng cấp 1, khách hàng cấp 2, nhà hàng, quán và tạp hóa
có bán sản phẩm Bia Hà Nội nhãn xanh của Habeco trong phạm vi khuyến mại.
+ Khi nhận thưởng khách hàng phải mang theo nắp chai hoặc khoen lon trúng
thưởng.
Ghi chú: Danh sách nhà phân phối/khách hàng cấp 1 của HABECO trong phạm
vi khuyến mại được đăng tải tại website: www.habeco.com.vn
- Thời gian thông báo và nhận thưởng: Từ 8h30 đến 16h30 các ngày từ thứ Hai
đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước)
- Thời điểm cuối cùng thông báo trúng giải: Đến hết 16h30 ngày 2/10/2018.
Không trúng
thưởng

e) Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình
khuyến mại
- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại khách hàng liên hệ theo
địa chỉ sau để được hướng dẫn, giải đáp (từ 8h30’ đến 16h30’ hàng ngày trừ thứ 7,
Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định):
STT

1

Tên địa điểm
CN Nghệ An - Công ty
TNHH Một thành viên
Thương mại Habeco

Địa chỉ
Khu B, KCN Nam Cấm,
huyện Nghi Lộc, Nghệ An

SĐT

02383.791688

3

Tên địa điểm
CN Quảng Bình - Công ty
TNHH Một thành viên
Thương mại Habeco

Địa chỉ
Tiểu khu 13, phường Bắc Lý,
TP Đồng Hới, tỉnh Quảng
Bình

3

Công ty TNHH Một thành
viên Thương mại Habeco

183 Hoàng Hoa Thám, Ba
Đình, Hà Nội.

0243.9922949

4

Phòng Thị trường – Tổng
công ty Habeco

Địa chỉ 183 Hoàng Hoa
Thám, Ba Đình, Hà Nội

0243.7236970

STT
2

SĐT
02323.859828

10. Trách nhiệm thông báo
- HABECO sẽ thông báo công khai nội dung chi tiết về thể lệ và hướng dẫn
khách hàng tham gia chương trình khuyến mại trên các phương tiện truyền thông (như
truyền hình, báo chí,…), tại các địa điểm bán sản phẩm khuyến mại (như poster, băng
rôn, tờ rơi).
- Thể lệ chương trình, danh sách các địa điểm thông báo, nhận giải thưởng cũng
được HABECO đăng tải trên Website: www.habeco.com.vn.
11. Các quy định khác
- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí ăn ở và đóng khoản thuế thu nhập
không thường xuyên theo quy định (nếu có).
- Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội chịu toàn bộ trách
nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, 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.
- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh
bạch, khách quan.
- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Tổng Công ty cổ phần Bia-RượuNước giải khát Hà Nội sẽ 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, Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội 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 trúng thưởng Tổng Công ty cổ
phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội phải có trách nhiệm trích nộp bằng tiền mặt
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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