
  THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên thƣơng nhân thực hiện chƣơng trình khuyến mại 

   Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bình Tây 

   Đường tỉnh 835, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

   Điện thoại: 0723641086 

2. Tên chƣơng trình khuyến mại: Chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng 2017: “Vui 

cào thẻ - Quà sành điệu cùng CASIO fx-570 VN Plus” 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Máy tính CASIO Fx 570 VN Plus do Công ty Cổ phần 

Xuất Nhập khẩu Bình Tây nhập khẩu và phân phối. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 30/9/2017. 

5. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc. 

6. Hình thức khuyến mại: Cào xác định trúng thưởng. 

7. Khách hàng của chƣơng trình khuyến mại(đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng 

mua sản phẩm khuyến mại. 

8. Cơ cấu giải thƣởng:  

Cơ cấu 

giải thƣởng Nội dung giải thƣởng Số giải 

Giải nhất 
1 bộ máy ảnh CANON 700D + 

Lens 18-55 STM 
03 

Giải nhì 1 balo du lịch B.Bag 500 

Giải khuyến khích 1 gậy chụp hình có in logo BITEX 15,497 

Tổng cộng  16.000 

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

- Tổng giá trị giải thưởng nói trên đã bao gồm thuế GTGT. 

- Khách hàng trúng thưởng phải tự chịu trách nhiệm về những khoản thuế, lệ phí khác có liên 

quan đến giải thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành; người trúng 

giải phải chịu chi phí phát sinh phục vụ cho chuyến đi (phí di chuyển để tập trung tại điểm xuất 

phát trước chuyến đi, phí tiêu xài cá nhân) và những phát sinh ngoài lịch trình. 

9. Nội dung chi tiết thể lệ chƣơng trình khuyến mại:  

9.1 Cách thức tham gia chƣơng trình khuyến mại: 

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng mua 01 máy tính Casio Fx 570 VN Plus có dán 

tem chống giả (màu bạc) do Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Tây phân phối trên cả nước 

sẽ nhận được 01 thẻ cào xác định trúng thưởng đính kèm sản phẩm. 

9.2 Quy định về tính hợp lệ của việc tham gia chƣơng trình khuyến mại:  



- Thẻ cào trúng thưởng hợp lệ phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa, bị biến dạng, cào 

sửa, bôi vẽ hay làm mờ chữ. Dòng chữ trúng thưởng dưới lớp tráng bạc phải còn nguyên 

vẹn, rõ ràng, không bị tẩy xóa hoặc thêm bớt bất kỳ dấu vết gì. Phần không cào phải còn 

nguyên vẹn, không được cào. 

9.3 Cách thức xác định trúng thƣởng:  

- Khách hàng trúng giải nhất khi cào thẻ có dòng chữ: “1 COMBO SIÊU CHẤT”. 

- Khách hàng trúng giải nhì khi cào thẻ có dòng chữ: “1 balo B.Bag”. 

- Khách hàng trúng giải khuyến khích khi cào thẻ có dòng chữ: “1 gậy chụp hình BITEX”. 

- Khách hàng không trúng thưởng khi cào được dòng chữ: “Chúc bạn may mắn lần sau!”. 

9.4 Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thƣởng: 

- Sau khi cào trúng thưởng, khách hàng gọi số điện thoại 0901 847 000 trong giờ hành chính 

(08h - 17h) hoặc truy cập website www.bitex.com.vn để được hướng dẫn nhận giải. 

- Khách hàng có thể gửi tới email andtk@bitex.com.vn hoặc gởi hồ sơ trực tiếp để xác nhận 

giải thưởng bao gồm: 

 + Bản photocopy chứng minh nhân dân, số điện thoại liên hệ; 

 + Hình chụp thẻ cào trúng thưởng (chụp mặt trước, mặt sau); 

 + Hình phiếu bảo hành (chụp mặt trước và mặt sau); 

 + Hình chụp mặt trước máy tính (yêu cầu còn tem chống giả Casio màu bạc); 

 + Hình chụp mặt sau máy tính (yêu cầu thấy rõ số serial trên thân máy). 

 Bìa hồ sơ ghi rõ: Chương trình khuyến mại “Vui cào thẻ - Quà sành điệu cùng CASIO fx-

570 VN Plus” 

- Địa chỉ gửi hồ sơ xác nhận giải thưởng: P. Marketing - Công ty CP XNK Bình Tây: 

 + Tại thành phố Hồ Chí Minh: 110-112 Hậu Giang, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh; 

 + Tại Hà Nội: 128 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Công ty Cổ phần XNK Bình Tây không chịu trách nhiệm đối với mọi trường hợp thất lạc 

hồ sơ khi gửi về Công ty để nhận thưởng. 

- Thời hạn cuối cùng Công ty Cổ phần XNK Bình Tây tiếp nhận hồ sơ trúng thưởng là 

17g00 ngày 20/10/2017 (ngày tính theo dấu bưu điện nơi gửi). 

- Sau khi kiểm tra, xác nhận thông tin trúng giải, Công ty CP XNK Bình Tây sẽ thông báo 

xác nhận với người trúng thưởng, và hẹn ngày trao giải. Sau 7 ngày gửi hồ sơ mà không 

thấy phản hồi xác nhận từ phía Công ty CP XNK Bình Tây, khách hàng có thể liên lạc vào 

số điện thoại 0901 847 000 để thắc mắc. 

- Kể từ ngày 21/10/2017 đến 30/10/2017, Công ty CP XNK Bình Tây sẽ tiến hành trao 

thưởng cho khách hàng, cụ thể như sau: 

 + Đối với những khách hàng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội: Khách hàng có 

thể mang chứng minh nhân dân, hoặc giấy ủy quyền hợp pháp đến trực tiếp Văn phòng 

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bình Tây để nhận giải thưởng: 

http://www.bitex.com.vn/


 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: 110-112 Hậu Giang, phường 6, quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh; 

 Chi nhánh tại Hà Nội: 128 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

 + Đối với khách hàng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội không thể đến nhận 

giải và khác hàng ở các khu vực còn lại: Công ty CP XNK Bình Tây sẽ gửi lại giải thưởng 

qua đường bưu điện đến tận tay khách hàng theo thông tin khách hàng đã cung cấp khi xác 

nhận giải thưởng. Chi phí chuyển phát bưu điện sẽ do Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu 

Bình Tây chi Trả. Khách hàng khi nhận giải sẽ ký xác nhận cho nhân viên bưu điện. 

- Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy 

thân khác; Thẻ cào trúng thưởng; máy tính còn tem và Phiếu bảo hành tương ứng để đối 

chiếu nhận giải. 

- Trường hợp nhận thưởng qua đường bưu điện, khách hàng ký xác nhận và gửi lại cho nhân 

viên bưu điện bản thẻ cào trúng thưởng bản gốc và bản photo có chứng thực chứng minh 

nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp. 

- Thời hạn cuối cùng trao giải thưởng cho khách hàng là ngày 30/10/2017. 

9.5 Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

- Khách hàng có thể liên lạc vào số điện thoại 0901 847 000 để được giải đáp thắc mắc. 

10. Trách nhiệm thông báo:  

- Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bình Tây có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội 

dung của thể lệ chương trình khuyến mại, danh sách khách hàng trúng thưởng trên ít nhất 

một phương tiện truyền thông và tại trụ sở, các chi nhánh và văn phòng đại diện, phân phối 

của Công ty trên toàn quốc. 

11. Các qui định khác: 

- Khi nhận thưởng, khách hàng trúng thưởng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (bản 

chính hoặc bản sao có công chứng không quá 3 tháng). 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc nhận 

thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật (nếu có).  

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Công ty sẽ sử dụng hình ảnh của khách hàng 

trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo.  

- Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bình Tây hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý 

khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và việc đưa bằng chứng 

xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Trường hợp bằng 

chứng xác định trúng thưởng do Công ty phát hành có sai sót gây hiểu lầm cho khách hàng 

trong việc trúng thưởng, Công ty có trách nhiệm trao các giải thưởng cho khách hàng theo 

đúng quy định. Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, 

minh bạch và khách quan. 

- Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại thì Công ty Cổ phần Xuất 

Nhập khẩu Bình Tây sẽ trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng không có người 

nhận, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bình Tây phải có trách nhiệm trích nộp 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./. 

      Đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

   Đã ký./. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hồ sơ gửi kèm: 

  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

  Hình ảnh sản phẩm khuyến mại. 

  Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại. 

  Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng. 

  Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu.  

 


