THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“TRẢI NGHIỆM BẤT TẬN QLED TV ĐỈNH CAO CÙNG THIERRY HENRY & MASTERCARD”

1. Thời gian áp dụng: 12/10/2018 – 5/12/2018
2. Địa bàn (phạmvi) áp dụng: Toàn quốc
3. Hình thức: Đăng ký thông tin để hưởng ưu đãi khuyến mãi mua hàng
4. Khách hàng của chương trình khuyến mại:
Khách hàng là công dân Việt Nam có nhu cầu mua tivi và thỏa những điều kiện sau
- Đã có Chứng Minh Thư Nhân Dân (“CMND”) và CMND còn hạn;
- Đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện tham gia chương trình nêu tại đây.
5. Mẫu tivi áp dụng:
Model
QA49Q6FNAKXXV
QA49Q7FAMKXXV
QA55Q6FNAKXXV
QA55Q6FNAKXXV
QA55Q7FNAKXXV
QA55Q8CAMKXXV
QA55Q8CNAKXXV
QA65Q6FNAKXXV

Model
QA65Q7FAMKXXV
QA65Q7FNAKXXV
QA65Q8CAMKXXV
QA65Q8CNAKXXV
QA65Q9FNAKXXV
QA75Q7FAMKXXV
QA75Q7FNAKXXV
QA75Q8CAMKXXV

Model
QA75Q9FNAKXXV
QA75Q9FAMKXXV
UA55NU7300KXXV
UA55NU7400KXXV
UA55NU7500KXXV
UA55NU8000KXXV
UA55NU8500KXXV
UA58NU7103KXXV

Model
UA65NU7100KXXV
UA65NU7400KXXV
UA65NU7500KXXV
UA65NU8000KXXV
UA65NU8500KXXV
UA75NU7100KXXV
UA75NU8000KXXV

Tất cả tivi còn mới nguyên tem và đầy đủ linh kiện.
6. Nội dung chi tiết chương trình:
- Bằng cách đăng ký thông tin tại website của chương trình, khách hàng sẽ được tận hưởng ưu đãi
giảm giá khi mua các mẫu sản phẩm đang khuyến mãi của chương trình với các mức ưu đãi khác
nhau.
- Đặc biệt, khi giao dịch bằng thẻ Mastercard® tại các đại lý Điện Máy Xanh & Điện Máy Chợ Lớn sẽ
được giảm giá thêm lên đến 2.000.000đ tùy theo sản phẩm và đại lý.
- Chương trình áp dụng cho các hình thức mua hàng trực tuyến trên Website đại lý bên dưới:

Tên trang bán
hàng

Link

Điện Máy Xanh

https://www.dienmayxanh.com/

Điện Máy Chợ
Lớn

https://dienmaycholon.vn/

Danh sách sản phẩm khuyến mãi với các mức ưu đãi khác nhau:
A. Danh sách sản phẩm ưu đãi giảm 1.500.000VNĐ:
Model
QA49Q6FNAKXXV
UA55NU7400KXXV

Inch
49
55

Series
Q6
NU

Giá bán lẻ
29,900,000
24,900,000

Mức ưu đãi
1,500,000
1,500,000

B. Danh sách sản phẩm ưu đãi giảm 2.000.000VNĐ:
Model
QA55Q6FNAKXXV
QA65Q6FNAKXXV
UA55NU7300KXXV
UA55NU7500KXXV
UA55NU8000KXXV
UA55NU8500KXXV
UA65NU7100KXXV
UA65NU7400KXXV
UA65NU7500KXXV
UA65NU8500KXXV

Inch

Series

55

Q6

65

Q6
NU

55
55
55
55
65
65
65
65

Giá bán lẻ
39,900,000
59,900,000
23,900,000

Mức ưu đãi
2,000,000
2,000,000
2,000,000

NU

27,900,000

NU

32,900,000

NU

38,900,000

NU

34,900,000

NU

39,900,000

2,000,000
2,000,000

NU

45,900,000

2,000,000

NU

62,900,000

2,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000

C. Danh sách sản phẩm ưu đãi giảm 3.000.000VNĐ:
Model
QA49Q7FAMKXXV
QA55Q6FNAKXXV
QA55Q8CAMKXXV
UA58NU7103KXXV
UA65NU8000KXXV

Inch

Series

49

Q7

55

Q6

55

Q8

58

NU

65

NU

Giá bán lẻ
33,900,000
54,900,000
64,900,000
24,900,000

Mức ưu đãi
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

54,900,000
D. Danh sách sản phẩm ưu đãi giảm 4.000.000VNĐ:
Model
QA55Q7FNAKXXV
QA55Q8CNAKXXV
QA65Q7FAMKXXV
QA65Q8CAMKXXV
UA75NU7100KXXV

Inch

Series

55

Q7

55

Q8

65

Q7

65

Q8

75

NU

Giá bán lẻ
54,900,000
61,900,000
79,900,000
92,900,000
64,900,000

E. Danh sách sản phẩm ưu đãi giảm 5.000.000VNĐ:
Model
Inch Series Giá bán lẻ
QA65Q7FNAKXXV
QA65Q8CNAKXXV
QA65Q9FNAKXXV
UA75NU8000KXXV

65

Q7

65

Q8

65

Q9

75

NU

78,900,000
89,900,000
99,900,000
74,900,000

Mức ưu đãi
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

Mức ưu đãi
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

F. Danh sách sản phẩm ưu đãi giảm 10.000.000VNĐ:
Model
QA75Q7FAMKXXV
QA75Q7FNAKXXV
QA75Q8CAMKXXV
QA75Q9FNAKXXV
QA75Q9FAMKXXV

Inch

Series

75

Q7

75

Q7

75

Q8

75

Q9

75

Q9

Giá bán lẻ

7. Danh sách đại lý và Website áp dụng chương trình:

139,000,000
125,500,000
159,000,000
199,900,000
199,900,001

Mức ưu đãi
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

-

Chương trình áp dụng cho các hình thức mua hàng trên mạng (online) và tại các cửa
hàng/trung tâm bán lẻ trên toàn quốc có nêu trong website của chương trình (offline) bên
dưới.
Tên trang bán
Link
hàng
Điện Máy Xanh

https://www.dienmayxanh.com/

Điện Máy Chợ
Lớn

https://dienmaycholon.vn/

8. Cách thức tham gia hưởng ưu đãi khuyến mãi khi mua sản phẩm:
- Khách hàng đăng ký thông tin cá nhân và TV cũ từ website của chương trình :
https://www.samsung.com/vn/uu-dai-qled-tv-xem-bong-da-dinh-cao/
- Khách hàng nhận được tin nhắn SMS hoặc email xác nhận tham gia chương trình từ
Samsung.
- Chọn Website hoặc cửa hàng đại lý khách hàng muốn mua sản phẩm.
- Sau khi lựa chọn sản phẩm trên Website đại lý, khách hàng nhập số điện thoại đã đăng ký
trong chương trình trên Website đại lý hoặc trình thông tin đã đăng ký cho nhân viên tại cửa
hàng để được tư vấn hưởng ưu đãi khuyến mãi.
- Đặc biệt khi mua tại đại lý Điện Máy Xanh, Điện Máy Chợ Lớn và Adayroi, khách hang sẽ
được giảm giá thêm khi giao dịch bằng thẻ Mastercard®.
Lưu ý:
a. Mỗi số điện thoại đăng ký chỉ được áp dụng hai lần khuyến mãi duy nhất.
b. Mã ưu đãi sẽ chính là số điện thoại khách hàng đã đăng ký và được gửi thông qua tin nhắn
để khách hàng có thể sử dụng trên Website đại lý hoặc trình thông tin cho nhân viên tại cửa
hàng để được tư vấn.
c. Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, không áp dụng cho các khách hàng có nhu cầu
mua số lượng nhiều hoặc mua đi bán lại.
d. Ưu đãi khuyến mãi không được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi/giảm giá
hoặc ưu đãi khác trừ khi có quy định riêng.
e. Ưu đãi khuyến mãi không được quy đổi thành tiền mặt.
f. Vui lòng kiểm tra với cửa hàng trước khi đến mua hàng để kiểm tra sản phẩm cần mua còn
hàng hay không.
g. Khách hàng hủy/đổi trả sản phẩm mua từ chương trình & muốn hưởng lại ưu đãi phải đăng
ký thong tin (không trùng số điện thoại cũ) tại website của chương trình để nhận ưu đãi giảm
giá mới.
h. Vui lòng gọi điện đến cửa hàng trước khi đến để kiểm tra tình trạng còn hàng trong thời gian
chương trình diễn ra.
i. Khách hàng cần kích hoạt bảo hành điện tử để đảm bảo thông tin khách hàng (số điện thoại)
và số seri sản phẩm khách hàng mua trùng khớp nhau. Nếu khách hàng cần hướng dẫn
cách kích hoạt bảo hành điện tử, vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn tai cửa hàng hoặc Hotline:
1800-588-889.
Mọi thắc mắc khách hàng vui lòng gọi đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của Samsung: 1800 588
889 (miễn phí 24/7).
8. Sử dụng thông tin cá nhân
Chấp nhận tham gia chương trình đồng nghĩa với sự đồng ý từ phía người tham gia cho phép
SAMSUNG sử dụng tên, hình ảnh, giọng nói và/hoặc chân dung và các thông tin cá nhân khác của
người tham gia vào các mục đích đăng báo, quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị và/hoặc các mục đích
khác quy định tại Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Samsungmà không phải trả thêm bất cứ

khoản chi phí nào.
Nội dung chi tiết về Chính sách bảo mật thông tin các nhân của Samsung, vui lòng tham khảo tại
đường dẫn: http://www.samsung.com/vn/info/privacy
9. . Các quy định khác:
Bằng việc tham gia vào chương trình khuyến mại này, Khách hàng đã đồng ý để Công Ty TNHH
Điện Tử Samsung HCMC CE Complex được quyền sử dụng tên, hình ảnh, địa chỉ của khách hàng
nhằm mục đích quảng cáo cho chương trình mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào nếu được sự
đồng ý của khách hàng.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, Công Ty TNHH Điện Tử
Samsung HCMC CE Complex có trách nhiệm trực tiếp giải quyết. Nếu không thỏa thuận được, tranh
chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

