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Thể lệ chương trình 

Tiêu đề 

 

 

Thanh toán với thẻ Visa tại FPT SHOP. Cơ hội đi Nga xem 2018 FIFA World CupTM 

 

 

Nội dung  

 

Sử dụng thẻ Visa tại FPT Shop để có cơ hội trúng chuyến đi Nga xem trận tứ kết World 

Cup 2018 trị giá đến 21.000USD hoặc các vật phẩm FIFA   

 

Chi tiết giải thưởng 

 

Thời gian diễn ra chương trình/ Promotion Period: 

01/04/2018 đến 10/05/2018 

 

Loại thẻ áp dụng/ Eligible cards:  

Mọi loại thẻ Visa hợp lệ phát hành tại Việt Nam 

 

Chi tiết/ Details: 

 

 Với mỗi giao dịch 3.000.000 đồng mua sắm tại cửa hàng FPT Shop trong thời gian 

khuyến mãi, khách hàng sẽ được nhận 01 cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng 

hàng tuần và có cơ hội nhận các giải thưởng trong tuần quay số tương ứng  

(6.000.000 đồng tương đương 2 cơ hội…) 

 Kết thúc thời gian khuyến mãi, tất cả các cơ hội không thắng giải trong các kỳ rút 

thăm trúng thưởng tuần sẽ được tham gia rút thăm để thắng giải đặc biệt. 

 Mỗi khách hàng chỉ được nhận một giải cho mỗi chương trình rút thăm trúng thưởng 

 Tất cả hóa đơn hợp lệ phải được thanh toán bằng thẻ Visa 

 

Giải thưởng 

- 01 Giải đặc biệt: chuyến đi Nga xem trận tứ kết World Cup 2018 dành cho 2 

người(*) 

- 250 giải khuyến khích mỗi tuần: quả bóng chủ đề Visa FIFA World CupTM hoặc 

linh vật FIFA World CupTM 

(*) Chuyến đi Nga dành cho hai người bao gồm: 

o Vé máy bay khứ hồi từ Tp.HCM đi Mát-x-cơ-va 

o Phòng khách sạn dành cho hai người trong 4 đêm từ 04 – 08/07/2018 
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o Chi phí vận chuyển tại Nga theo chương trình 

o Vé xem trận tứ kết World Cup 2018 với các hoạt động chào đón trước trận đấu  

o Các vật phẩm FIFA 

o Tour tham quan tại Mát-x-cơ-va 

o Thẻ trả trước Visa trị giá 400 USD/ 2 người 

 

 Thời gian Rút thăm hàng tuần:  

- Đợt 1: ngày 05/04/2018  

- Đợt 2: ngày 12/04/2018  

- Đợt 3: ngày 19/04/2018  

- Đợt 4: ngày 26/04/2018  

- Đợt 5: ngày 03/05/2018  

- Đợt 6: ngày 10/05/2018  

 

 Thời gian rút thăm giải đặc biệt: ngày 10/05/2018 

 

 Địa điểm rút thăm: 294 Khánh Hội , Phường 5, Quận 4, Hồ Chí Minh 

 

 Thời gian chuyến đi Mát-x-cơ-va: 04 – 08/07/2018 

  

Kênh thông tin/ Promotion channel: 

Tất cả các cửa hàng hệ thống FPT Shop và website https://fptshop.com.vn;  

  

 

Điều kiện và điều khoản/ Terms & Conditions 

- Khách hàng trúng giải đặc biệt phải đủ 18 tuổi tại thời điểm tổ chức rút thăm. 

Những người trên 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi vẫn có thể nhận giải đặc biệt 

nếu có người giám hộ hợp pháp. 

- Người chiến thắng giải thưởng của gói FIFA trong Khuyến mãi đồng ý tuân theo 

các điều khoản chấp nhận / sử dụng sau của vé tham dự. Các điều khoản và điều 

kiện như vậy bao gồm những điều khoản và điều kiện đó có thể được tìm thấy 

tại http://www.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/tickettransfer-

resale/policy/index.html 

- Tất cả giải thưởng không được quy ra tiền mặt. 

- Khách hàng trúng giải đặc biệt không được cho/tặng hoặc nhượng quyền sử 

dụng lại cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bị phát hiện sẽ hủy tư 

cách nhận giải thưởng. 

- Khách hàng sau khi được thông báo trúng giải và công bố danh sách trúng giải 

tại website https://fptshop.com.vn, sau 30 ngày không nhận giải thưởng, giải 

http://www.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/tickettransfer-resale/policy/index.html
http://www.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/tickettransfer-resale/policy/index.html
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thưởng sẽ được nộp lại cho Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.  

- FPT Shop và các bên có liên quan được toàn quyền sử dụng tên và hình ảnh 

khách hàng trúng giải nhằm mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi mà 

không phải chịu bất kỳ chi phí nào. 

- Khách hàng trúng thưởng Giải Đặc biệt sẽ chịu những chi phí phát sinh và các 

khoản thuế phải đóng theo quy định của Nhà Nước để nhận giải. 

- Tham khảo điều khoản và điều kiện của chương trình tại https://fptshop.com.vn 

 


