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Thông tin chương trình khuyến mãi sản phẩm mực in
Kính thưa quý đại lý & khách hàng tiêu dùng,
Công ty TNHH Hewlett-Packard Việt Nam xin thông báo đến quý vị chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản
phẩm Mực in HP Chính hiệu với chi tiết như sau:
Cơ chế chương trình:
 Thời gian
: Từ ngày 10/10/2015 đến ngày 31/12/2015
 Đối tượng áp dụng
: Người tiêu dùng cuối cùng
 Phạm vi khuyến mãi
: Toàn quốc
 Sản phẩm áp dụng
: Các mã mực in phun và mực in laser HP chính hiệu được phân phối từ
các tổng đại lý chính thức của HP Việt Nam
Sản phẩm

Mực in laser
HP chính hiệu

Mã sản phẩm

Chương trình nhận phiếu mua hàng

Tất cả các mã mực, ngoại trừ các
mã mực sau: CE285A, CE505A,
CF280A, CE278A, CE410A, CF210A,
Q2612A, CE412A, CE413A, CE411A

Mua 01 hộp mực,
Nhận phiếu mua hàng* trị giá 150.000đ

Tất cả các mã mực dự án (MVC) AC

Mua 01 hộp mực,
Nhận phiếu mua hàng* trị giá 100.000đ

Tất cả các mã mực dự án (MVC) XC

Mua 01 hộp mực,
Nhận phiếu mua hàng* trị giá 150.000đ

Mực in phun
HP chính hiệu
Tất cả các mã mực
dành cho máy
in khổ nhỏ

Nơi nhận
quà

Điểm
khuyến
mãi

Mua 01 hộp mực,
Nhận phiếu mua hàng* trị giá 50.000đ
Mua 02 hộp mực,
Nhận phiếu mua hàng* trị giá 150.000đ

Chương trình rút thăm trúng
thưởng
02 giải nhất, mỗi giải gồm:
01 TV LCD 43inch Sony
01 dàn âm thanh Sony
01 máy nước lọc CNC
01 máy hút bụi Electrolux
03 giải nhì, mỗi giải gồm:
01 TV LCD 40inch Sony
01 dàn âm thanh Sony
10 giải ba, mỗi giải là:
01 máy tính HP Pavilion x360
(L0L64PA)

* Phiếu mua hàng Esteem sử dụng tại hơn 700 địa điểm mua sắm, ăn uống, siêu thị, giải trí & tiện ích

Cách thức nhận phiếu mua hàng & phiếu rút thăm trúng thưởng tại điểm khuyến mãi:
1. Để nhận phiếu mua hàng & phiếu rút thăm trúng thưởng, khách hàng cung cấp đầy đủ các chứng từ sau đây:
 Bản gốc Hóa đơn đỏ hoặc bản copy đối chiếu với hình chụp bản gốc Hóa đơn đỏ trong thời gian chương
trình khuyến mãi; và
 Phần cắt vỏ hộp mực có Tem chống hàng giả HP toàn cầu và Tem chống hàng giả HP Việt Nam; và
 Phần cắt vỏ hộp mực có mã sản phẩm (ví dụ phần ghi CE505X); và
 Phần cắt vỏ hộp mực có tem khuyến mãi của chương trình
2. Đối với khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội,
 Khách hàng đến điểm khuyến mãi chỉ định của HP (Cty TNHH Giải Pháp Thị Trường Vùng Trời Mới Newsky) để nhận phiếu mua hàng & phiếu rút thăm trúng thưởng.
 Khách hàng điền đầy đủ thông tin trên phiếu rút thăm trúng thưởng tại điểm khuyến mãi.
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Đối với khách hàng ở ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội,
 Khách hàng có thể gửi các chứng từ trên (với Hóa Đơn Đỏ chỉ cần bản sao) kèm theo thông tin cá nhân
(gồm bản sao CMND, địa chỉ, và số điện thoại) về điểm khuyến mãi chỉ định của HP (Cty Newsky) qua
đường bưu điện.
 Cty Newsky sẽ kiểm tra thông tin và thay mặt khách hàng điền thông tin khách hàng lên phiếu rút thăm
trúng thưởng.
 Cty Newsky sẽ gửi phiếu mua hàng và liên hai của phiếu rút thăm trúng thưởng qua đường bưu điện đến
cho khách hàng theo địa chỉ được cung cấp trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ.
LƯU Ý:
 Khách hàng cá nhân chỉ được nhận quà khuyến mại cho tối đa cho 05 hộp mực trong chương trình.
 Với mực in laser HP chính hiệu, giá của hộp mực thể hiện trên hoá đơn phải gấp ít nhất 09 lần giá trị quà
tặng.
 Với mực in phun HP chính hiệu, giá của hộp mực thể hiện trên hoá đơn phải gấp ít nhất 03 lần giá trị quà
tặng.
 Đại lý không được nhận quà thay cho khách hàng đầu cuối. Trừ khách hàng ở tỉnh thì phải cung cấp đầy đủ
các chứng từ yêu cầu, kèm giấy giới thiệu của công ty khách hàng (đối với khách hàng là công ty) hoặc
giấy ủy quyền + CMND bản sao (đối với khách hàng cá nhân) + địa chỉ cụ thể và số điện thoại khách hàng.
 Khách hàng dự án (MVC) chỉ được nhận quà khuyến mãi dành cho mã mực có chữ cuối cùng là AC & XC mua
từ đại lý MVC.
 Khách hàng không phải MVC thì không được nhận quà cho mã AC & XC.
 Các hàng dự án khác không được tham gia chương trình.

Thông tin chương trình rút thăm trúng thưởng:
1. LƯU Ý:
 Mỗi hộp mực nhận được 01 phiếu rút thăm trúng thưởng.
 Khách hàng là khách lẻ (cá nhân), nhận được tối đa 05 phiếu cho 01 chương trình.
 Khách hàng là công ty, nhận được tối đa 15 phiếu cho 01 chương trình.
 Tổng số phiếu rút thăm trúng thưởng phát hành cho chương trình là 2000 phiếu.
 Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.
 Những người trúng giải sẽ được nhận giải thưởng. Các giải thưởng không được phép chuyển nhượng, đổi
hoặc hoàn lấy tiền mặt.
2. Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:
 Chương trình rút thăm trúng thưởng sẽ được thực hiện trên danh sách thông tin mà khách hàng đã điền
vào phiếu rút thăm tại điểm khuyến mãi TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội, hoặc thông tin được cung cấp bởi
khách hàng qua đường bưu điện đối với khách hàng ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội.
 Cách rút thăm: rút ngẫu nhiên. Mỗi lần sẽ xác định một khách hàng trúng thưởng.
3. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
 Ngày dự kiến rút thăm là ngày 15/01/2016.
 Lễ rút thăm trúng thưởng sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.
4. Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
 Khách hàng trúng giải sẽ được thông báo bằng văn bản thông qua thư gửi đảm bảo tới địa chỉ mà khách
hàng đã cung cấp khi tham gia chương trình.
 Khách hàng trúng giải sẽ nhận giải tại đơn vị thực hiện chương trình (Cty Newsky).
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Trường hợp khách hàng ở xa không đến nhận trực tiếp thì Cty NewSky sẽ gửi quà đến tận nơi cho khách
hàng qua đường bưu điện dựa trên thông tin mà khách hàng đã cung cấp khi tham gia chương trình.
 Khách hàng trúng thưởng phải xuất trình bản chính CMND.
 Nếu công ty không liên lạc được với khách hàng trúng giải hoặc khách hàng trúng giải không thể trình giấy
tờ hợp lệ trong vòng 30 ngày kể từ ngày được thông báo trúng thưởng công ty có quyền không trao
thưởng cho khách hàng đó.
Thời hạn kết thúc trao thưởng:
Sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng nếu không có người nhận thì giải thưởng không còn giá
trị và được xử lý theo các quy định của Bộ Công Thương về thực hiện khuyến mại.

Các điều khoản & điều kiện:
1. Chương trình chỉ áp dụng cho Người Tiêu Dùng Cuối tại Việt Nam.
2. HP có quyền thay thế quà tặng có giá trị tương đương hoặc dừng chương trình trước thời hạn mà không cần
thông báo trước.
3. Tất cả quà khuyến mãi và giải thưởng của chương trình đều không được phép chuyển nhượng, đổi hoặc hoàn
lấy tiền mặt.
4. Tất cả khách hàng là công ty tin học, đại lý bán mực in HP, tổng đại lý bán hoặc sản xuất mực in HP, nhân viên
HP, đơn vị thực hiện chương trình, và nhà cung cấp dịch vụ in ấn phục vụ chương trình khuyến mại không được
tham gia chương trình này.
5. Khi tham gia chương trình khuyến mãi này, người tiêu dùng coi như đương nhiên đồng ý bởi các quy định chính
thức của chương trình khuyến mãi đã được đăng ký
6. Trong trường hợp có khiếu nại, công ty sẽ trực tiếp giải quyết theo đúng các qui định của chương trình khuyến
mãi này.
7. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh phục vụ cho việc nhận các giải thưởng (nếu có).
8. Khách hàng trúng giải phải nhận thưởng theo địa chỉ ghi trong thư thông báo trúng thưởng và đóng thuế thu
nhập không thường xuyên, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.
9. Đơn vị thực hiện chương trình có toàn quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các
hoạt động quảng cáo mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.
10. Trường hợp giải thưởng không sử dụng hết sau thời gian chấm dứt chương trình, việc xử lý các giải thưởng sẽ
theo các quy định của Bộ Công Thương.
11. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp về giải thưởng, giải quyết của đơn vị thực hiện chương trình là cách
giải quyết sau cùng.
Thời hạn nhận phiếu mua hàng & nộp phiếu rút thăm trúng thưởng:
1. Đối với khách hàng nhận tại điểm khuyến mãi TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội:
 Từ ngày 10/10/2015 đến 30/11/2015, thời gian hiệu lực từ 8:00 đến 11:30 và 13:30 đến 18:00 từ thứ Hai
đến thứ Sáu hàng tuần;
 Từ ngày 01/12/2015 đến 31/12/2015, thời gian hiệu lực từ 8:00 đến 19:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần, và 08:00 đến 16:00 thứ Bảy hàng tuần.
2. Đối với khách hàng ở ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội, thời gian hiệu lực đến hết ngày 05/01/2016
(căn cứ theo dấu bưu điện).
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Điểm khuyến mãi chỉ định của HP:
Công ty Newsky
TP. Hồ Chí Minh: Số 03, Đường Nguyễn Sơn Hà, P. 5, Q. 3
TP. Hà Nội: Số 2/26 Hồ Văn Chương, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa

| ĐT: 08.6.660.4260 hoặc 0917.346.179
| ĐT: 04.6.329.8251 hoặc 04.6.655.3437

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ:
- Các đại lý bán sản phẩm HP trên toàn quốc
- Hotline: 0917.346.179 hoặc 08.6.660.4260
- Email: thongtinkhuyenmaihp@gmail.com
Xin chân thành cám ơn quý đại lý và khách hàng đã dành thời gian tìm hiểu chương trình, chúng tôi rất mong sự
ủng hộ nhiệt tình của quý vị.
Phòng Kinh doanh và Tiếp thị
Công ty TNHH Hewlett-Packard Việt Nam/ Nhóm In ấn & Máy tính cá nhân

