
Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam 
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
 

1. Tên chương trình khuyến mại:  "ĐÓN RỒNG VÀNG CÙNG LG MOBILE” 

2. Thời gian khuyến mại: từ ngày 09/01/2012 tới ngày 09/02/2012  

3. Sản phẩm khuyến mại: 17 model điện thoại di động được sản xuất và nhập khẩu bởi công ty TNHH 
LG Electronics Việt Nam được quy định ở Mục 8.1 bên dưới. 

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc  

5. Hình thức khuyến mại: Rút thăm điện tử xác định trúng thưởng. 

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại:  

 Khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng, có CMND hợp lệ, mua sản phẩm khuyến mại tại các nhà 
phân phối chính thức hoặc các đại lý bán hàng trực tiếp của Công ty TNHH LG Electronics Việt 
Nam trên toàn quốc trong thời gian khuyến mại và đăng ký tham gia chương trình khuyến mại theo 
quy định chi tiết trong thể lệ này.  

 Chương trình khuyến mại này không áp dụng cho nhân viên Công ty LG Electronics Việt Nam, 
nhân viên của các nhà phân phối, nhân viên các đại lý bán hàng trực tiếp của LG Electronics Việt 
Nam và nhân viên của các công ty làm dịch vụ cho chương trình khuyến mại này, gia đình, người 
thân và những người có liên quan của các đối tượng nêu trên. 

 

7. Cơ cấu giải thưởng của chương trình khuyến mại: 

STT Nội dung giải thưởng Trị giá giải 
thưởng (VNĐ) Số giải Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Vàng miếng PNJ 
99.99% (1 chỉ) 

4,350,000* 88 382,800,000 

2 
Vàng miếng PNJ 
99.99% (1 lượng) 

43,500,000* 8 348,000,000 

Tổng giá trị 730,800,000 

 Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại là:   730,800,000 VNÐ (Bảy trăm ba mươi 
triệu tám trăm  ngàn đồng) 

 Giá trị giải thưởng nói trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

 (*) Giá vàng bán ra của PNJ vào ngày 21/12/2011. 

 Giải thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt. 
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8. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại: 

 Khách hàng mua sản phẩm khuyến mại từ các nhà phân phối chính thức của Công ty TNHH LG 
Electronics Việt Nam hoặc từ các đại lý bán hàng trực tiếp của Công ty TNHH LG Electronics 
Việt Nam trên toàn quốc sẽ nhận được tin nhắn thông báo mời tham gia chương trình rút thăm may 
mắn từ Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam trong vòng 24 tiếng kể từ khi kích hoạt máy 
(Máy được kích hoạt bằng cách gắn sim điện thoại vào và sử dụng sim đó liên tục trong 8 tiếng trở 
lên). 

 Khách hàng sẽ gửi tin nhắn xác nhận tham gia chương trình (bằng số điện thoại của khách hàng đã 
nhận được tin nhắn thông báo mời tham gia chương trình) theo cú pháp “ID><Số CMND” (với >< 
là khoảng trắng, Số CMND là số CMND của khách hàng) đến Tổng đài 8027 (đối với khách hàng 
sử dụng mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel) HOẶC 6089 (đối với khách hàng sử dụng mạng 
Beeline/ Vietnamobile). 

 Sau khi khách hàng gửi tin nhắn tham gia chương trình khuyến mãi theo cú pháp như trên, tổng đài 
8027 (đối với khách hàng sử dụng mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel) HOẶC 6089 (đối với 
khách hàng sử dụng mạng Beeline/ Vietnamobile) sẽ gửi tin nhắn xác nhận khách hàng đã tham 
gia chương trình. Khách hàng sẽ nhận được nội dung tin nhắn xác nhận như sau: 

Tin nhắn xác nhận: 
 [LG MOBILE] Cám ơn bạn đã tham dự chương trình ĐÓN RỒNG VÀNG CÙNG LG 

MOBILE. Bạn có (x) phiếu tham dự rút thăm chương trình. Truy cập www.lg.com/vn để biết 
thêm chi tiết. Hotline: (08) 39575688 

 
 Trong đó X là số phiếu rút thăm trúng thưởng [tương ứng với số lần xuất hiện thông tin của khách 

hàng trong kho dữ liệu quay số] tuỳ thuộc giá trị của điện thoại di động được mua theo phân loại 
dưới đây (xem chi tiết ở mục 8.1). 

Lưu ý:  
 Các khách hàng sử dụng mạng Vietnam Mobile khi mua 1 trong 3 model sau: LG T300, LG 

GS 290, LG GM360i vui lòng liên hệ hotline (08)39575688 để được hướng dẫn chi tiết. 

 Mỗi số IMEI chỉ được đăng ký tham dự chương trình một lần 

 Mỗi tin nhắn hợp lệ tương ứng với một hay nhiều phiếu rút thăm trúng thưởng, tuỳ thuộc giá trị 
của điện thoại di động được mua. 

 Căn cứ để quay số là số IMEI, số điện thoại di động đã đăng ký và số chứng minh nhân dân của 
khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi. 

 Ngày khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận tham gia chương trình khuyến mại được tính là 
ngày của Phiếu rút thăm trúng thưởng. 

 Khách hàng tự chịu chi phí nhắn tin tham gia chương trình khuyến mại (500 đồng/tin nhắn).  
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 LG sẽ không chịu trách nhiệm nếu số điện thoại di động mà khách hàng đăng ký không liên lạc 
được vì bất kỳ lý do gì. Thời hạn cuối để nhận tin nhắn tham dự chương trình là 23 giờ 59 phút 59 
giây ngày 11/02/2012 căn cứ theo giờ trên hệ thống của chương trình. 

8.1. Cách thức tham gia rút thăm 

 Với mỗi số IMEI, khách hàng được tham gia rút thăm theo cách sau: 

a.  Số phiếu tham gia khi rút thăm tương ứng với từng model điện thoại như sau: 

Số TT Tên sản phẩm Tên Model 
Số phiếu tham gia rút 

thăm 
1 LG Optimus 3D  LG P920 12 
2 LG Optimus 2X  LG P990 10 
3 LG Optimus Black  LG P970 10 
4 LG Optimus Sol  LG E730 10 
5 LG Optimus Hub  LG E510 8 
6 LG Optimus Net  LG P698 8 
7 LG Optimus One  LG P500 8 
8  LG Optimus Pro  LG C660 8 
9 LG Optimus Me  LG P350 4 

10 LG Wink Big  LG T500 4 
11 LG Wink Touch  LG T300 4 
12 LG Wink Wi-Fi  LG GT350i 4 
13 LG V-T1 LG P525 4 
14 LG Cookie Wi-Fi  LG T310i 4 
15 LG Cookie Camera  LG GM360i 4 
16 LG Cookie Fresh  LG GS290 4 
17 LG Cookie 2  LG T515 4 

 
b. Cách thức quay số xác định trúng thưởng: 

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam sẽ tố chức rút thăm 1 lần duy nhất vào ngày 16/02/2012. Kết quả 
được thông báo và đăng tải chính thức trên website: www.lg.com/vn 

a. Thời gian nộp hồ sơ trúng thưởng: Trong vòng 5 ngày sau khi Ban Tổ chức xác nhận hoàn 
tất việc xác minh thông tin người trúng thưởng qua điện thoại. 

b. Thời gian nhận giải thưởng: Trong vòng  3 tuần kể từ ngày thông báo danh sách người 
trúng thưởng. 

 
8.2. Điều kiện nhận giải thưởng: 

Trong mọi trường hợp, khách hàng chỉ được xem là trúng thưởng hợp lệ và được nhận giải thưởng 
nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Xuất trình điện thoại LG có số IMEI trùng khớp với số IMEI thuộc danh sách trúng thưởng 
hợp lệ. 

- Xuất trình số CMND trùng khớp với số CMND trong tin nhắn mà khách hàng đã đăng ký khi 
tham gia chương trình. 
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- Xuất trình hóa đơn mua hàng của điện thoại, có đầy đủ thông tin về model điện thoại và ngày 
xuất hóa đơn nằm trong thời gian khuyến mại của chương trình. 
 

9. Thủ tục và điều lệ nhận thưởng và quy định giải thưởng: 

 Sau khi khách hàng nhận thông báo trúng giải bằng điện thoại, khách hàng hoàn tất các thủ tục cần 
thiết để nhận giải thưởng như sau: 
 

- Xác nhận qua điện thoại đầy đủ những thông tin liên quan đến việc trúng thưởng 
- Gửi bằng email hoặc qua đường bưu điện những bản sao giấy tờ  xác nhận việc trúng thưởng 

[xem  nội dung quy định bên đưới] 
 

 Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng vui lòng mang theo các giấy tờ xác nhận như sau: 
 

- Máy điện thoại LG có số IMEI trùng với số IMEI được đăng ký tham gia bốc thăm trúng 
thưởng. Trong trường hợp khách hàng ở xa, cần gửi hồ sơ xác nhận trúng thưởng trước khi 
được mời đến nhận thưởng.  

- Hóa đơn mua điện thoại trong thời gian chương trình khuyến mại có hiệu lực  
- Giấy CMND có số trùng với số CMND trong tin nhắn tham gia bốc thăm trúng thưởng. 
 

 Trong vòng 05 ngày (120 tiếng) từ ngày có kết quả Bốc thăm, nếu Ban Tổ chức không liên lạc được 
với số điện thoại khách hàng trúng thưởng đã cung cấp, giải thưởng sẽ được chuyển lại cho khách 
hàng trúng giải thuộc danh sách dự bị theo đúng số thự tự ưu tiên. 

 
Địa điểm trao giải chính xác sẽ được thông báo cho khách hàng sau khi xác nhận kết quả trúng thưởng 
chính thức. 
 

 Thời hạn cuối cùng để tiếp nhận hồ sơ trúng giải là 16 giờ ngày 24/02/2012.  
 
 Trường hợp khách hàng trúng thưởng dưới 18 tuổi, khi tới nhận thưởng phải đi cùng cha mẹ hoặc 

người giám hộ hợp pháp. 
 
 Khách hàng trúng thưởng chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng. 
 
 Khách hàng trúng thưởng phải tự chịu trách nhiệm về khoản thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và những 

khỏan thuế / lệ phí liên quan đến giải thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 
Ban Tổ Chức sẽ tiến hành thu khoản thuế TNCN này từ người trúng thưởng và nộp vào ngân sách nhà 
nước. Người trúng giải sẽ phải nộp khoản thuế TNCN này cho Ban Tổ Chức cùng lúc với việc nộp hồ 
sơ trúng giải. 

10. Các quy định khác 

  LG Electronics Việt Nam cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh trật tự khi 
triển khai thực hiện chương trình này và đảm bảo tính chính xác của phần mềm xác định trúng thưởng.  

 LG Electronics Việt Nam có quyền sử dụng tên và hình của khách hàng trúng thưởng cho mục đích 
quảng cáo thương mại. 
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 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, LG Electronics Việt 
Nam  sẽ trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định 
của pháp luật Việt Nam hiện hành. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về công ty LG Electronics Việt 
Nam.  

 

           
 

CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM 
 
 
 
 
 
 

 


