ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH
RUNG CÂY HÁI LỘC - NHẬN QUÀ ĐẦU XUÂN
Quý khách hàng lưu ý khi tham gia chương trình hoặc đồng ý nhận các thông tin ưu
đãi theo dõi Chương Trình, Khách hàng được xem là đã hiểu đồng ý với các điều lệ
và điều kiện của Gift Network.
Chương trình “Rung Cây Hái Lộc – Nhận Quà Đầu Xuân” (“Chương Trình”) diễn ra từ
ngày 01/12/2021 – 30/01/2022 (hoặc tới khi có thông báo chương trình kết thúc).
1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
•

Tất cả khách hàng mua sản phẩm Mã quà tặng điện tử Mobile Gift tại
website www.giftnetwork.vn.

•

Khách hàng nhận được tin nhắn hoặc email mời mua hàng và đăng ký tham
gia “Chương trình”.

2. NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:
•

Với mỗi đơn hàng mua sản phẩm Mã quà tặng điện tử Mobile Gift thực hiện
thanh toán thành công có giá trị từ 500.000 VND trở lên sẽ nhận được 01 lượt
chơi rung cây hái lộc (RCHL) trong thời gian diễn ra Chương Trình.

•

Không giới hạn số lần mua hàng và số lần tham gia Chương Trình.
Ví dụ:
o Mua lần 1, giá trị đơn hàng: 1.000.000 VND sẽ nhận được 02 lượt chơi.
o Mua lần 2, giá trị đơn hàng 10.200.000 VND sẽ nhận được 20 lượt chơi.
o Tổng số lượt chơi khách hàng nhận được là: 22 lượt chơi.

•

Lượt chơi chưa được sử dụng hết của lần chơi trước sẽ được giữ nguyên và
cộng dồn cho đến khi kết thúc Chương Trình.

3. CÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:
Bước 1. Sau khi mua hàng và thanh toán thành công hợp lệ, Email thông báo
về lượt chơi Rung Cây Hái Lộc sẽ được gửi đến Quý khách hàng qua email đã
mua hàng trong vòng 03 ngày làm việc bao gồm các thông tin sau:
•
•
•
•

Số lượt chơi
Mã Tham Gia - tương ứng với số lượt chơi mà bạn nhận được theo giá
trị đơn hàng đã mua
Đường dẫn website tham gia Chương Trình
Hướng dẫn chơi

Bước 2. Quý khách hàng click vào đường dẫn website tham gia Chương Trình
hoặc truy cập: https://rungcayhailoc.mobilegift.vn để đăng ký tài khoản
chơi.
Bước 3. Nhập Mã Tham Gia và nhấn nút “Bắt đầu chơi”.
Bước 4. Cách chơi rung cây hái lộc:
• Đối với người chơi sử dụng Smartphone (điện thoại): chạm vào nút Rung Cây
1 Lần hoặc Rung Cây 5 Lần (áp dụng khi có từ 5 lượt chơi trở lên).
•

Đối với người chơi sử dụng PC (máy vi tính): click chuột vào nút Rung Cây 1
Lần hoặc Rung Cây 5 Lần (áp dụng khi có từ 5 lượt chơi trở lên).

Bước 5. Nhận quà tặng
Quà tặng sẽ được hiển thị sau mỗi lượt chơi. Quà tặng sẽ được phân bổ ngẫu nhiên
trong suốt thời gian diễn ra Chương Trình.
Quà tặng sẽ được gửi qua email bạn đã đăng ký tham gia chơi trong vòng 07 ngày
làm việc kể từ ngày bạn trúng thưởng.
4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
Tổng giải thưởng chương trình lên đến 100.000.000Đ.
•
•
•
•
•

50 Mã quà tặng điện tử Mobile Gift 100.000Đ.
100 Mã quà tặng điện tử Mobile Gift 50.000Đ.
500 Mã quà tặng điện tử Mobile Gift 20.000Đ
550 E-code thời trang Canifa 100.000Đ.
500 E-code đặt vé xe Vie Limousine 50.000Đ.

5. QUY ĐỊNH CHUNG:
•

Email đăng ký tham gia Chương Trình sẽ là email nhận thông báo về quà tặng
và các thông báo khác về Chương Trình nếu có.

•

Các đơn hàng bị huỷ hay có sự cố lỗi phát sinh Gift Network không nhận được
thanh toán hợp lệ, Quý khách hàng sẽ không nhận được lượt chơi.

•

Tùy thuộc vào tình hình thực tế, thể lệ Chương Trình có thể được điều chỉnh
trong thời gian diễn ra Chương Trình. Thông tin thể lệ Chương Trình luôn được
cập
nhật
thường
xuyên
tại
đây
và
tại
website
https://rungcayhailoc.mobilegift.vn hoặc www.giftnetwork.vn.

•

Gift Network có quyền từ chối, thu hồi quà tặng vào bất cứ thời điểm nào
trong trường hợp phát hiện khách hàng có hành vi gian lận trong quá trình
tham gia chương trình.

•

Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến Chương Trình, Quý khách hàng
vui lòng liên hệ Gift Network để được giải quyết.
o Email: info@giftnetwork.vn
o Hotline: (028) 73036768

•

Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, Gift Network sẽ
giải quyết trên tinh thần hợp tác với Quý khách hàng. Trường hợp các bên
không đạt được thoả thuận, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Gift
Network.
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