
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI - TƯNG BỪNG QUÀ TẶNG  

KHI MUA MÁY GIẶT, TỦ LẠNH PANASONIC 

1001 giải thưởng tiền mặt hấp dẫn với tổng trị giá lên tới 5,7 tỉ VNĐ 

Từ ngày 22/8/2020 đến 11/10/2020, tất cả khách hàng khi mua tủ lạnh hoặc máy giặt Panasonic 

bất kỳ trong danh mục sản phẩm khuyến mại và kích hoạt bảo hành điện tử thành công sẽ nhận 

được cơ hội trúng thưởng tiền mặt, mỗi giải trị giá 5.750.000 VNĐ (tương đương 01 chỉ vàng). 

 
 

• Thể lệ tham dự: Sau khi mua sản phẩm, khách hàng đăng ký kích hoạt Bảo hành thành 

công sẽ nhận được tin nhắn thông báo mã số quay số trúng thưởng. Mỗi mã dự thưởng 

là duy nhất và không trùng nhau. 

• Hình thức khuyến mại: Quay số ngẫu nhiên bằng chính là mã số dự thưởng của khách 

hàng để xác định trúng thưởng. 

• Số lượng quà tặng: 1001 giải thưởng tiền mặt, mỗi giải trị giá 5.750.000 VNĐ 

Ngành hàng Địa chỉ áp dụng Tổng giá trị giải thưởng Thời gian áp dụng 

Tủ lạnh, máy 

giặt 

Gần 4000 cửa hàng điện 

máy 

5.755.750.000 VNĐ Từ ngày 22/8/2020 đến 

11/10/2020 

 

● Thời gian khuyến mại được chia thành các đợt như sau:  

Đợt Ngày quay 

số 

Thời gian khách hàng tham gia chương 

trình và được cấp mã dự thưởng 

Số lượng giải 

thưởng 

Đợt 

1 

20h ngày 

04/09/2020 

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận 

Đăng ký bảo hành điện tử thành công từ 0g00 

ngày 22-08-2020 đến hết 24g 28-08-2020 

Quay số chọn ra 143 

giải 



Đợt Ngày quay 

số 

Thời gian khách hàng tham gia chương 

trình và được cấp mã dự thưởng 

Số lượng giải 

thưởng 

Đợt 

2 

20h ngày 

11/09/2020 

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận 

Đăng ký bảo hành điện tử thành công từ 0g00 

ngày 29-08-2020 đến hết 24g 04-09-2020 

Quay số chọn ra 143 

giải 

Đợt 

3 

20h ngày 

18/09/2020 

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận 

Đăng ký bảo hành điện tử thành công từ 0g00 

ngày 05-09-2020 đến hết 24g 11-09-2020 

Quay số chọn ra 143 

giải 

Đợt 

4 

20h ngày 

25/09/2020 

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận 

Đăng ký bảo hành điện tử thành công từ 0g00 

ngày 12-09-2020 đến hết 24g 18-09-2020 

Quay số chọn ra 143 

giải 

Đợt 

5 

20h ngày 

02/10/2020 

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận 

Đăng ký bảo hành điện tử thành công từ 0g00 

ngày 19-09-2020 đến hết 24g 25-09-2020 

Quay số chọn ra 143 

giải 

Đợt 

6 

20h ngày 

09/10/2020 

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận 

Đăng ký bảo hành điện tử thành công từ 0g00 

ngày 26-09-2020 đến hết 24g 02-10-2020 

Quay số chọn ra 143 

giải 

Đợt 

7 

20h ngày 

16/10/2020 

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận 

Đăng ký bảo hành điện tử thành công từ 0g00 

ngày 03-10-2020 đến hết 24g 11-10-2020 

Quay số chọn ra 143 

giải 

 

• Cách thức tham gia chương trình khuyến mại: 

Đối với Khách hàng tự đăng ký kích hoạt Bảo hành điện tử: 

- Bước 1: Khách hàng nhắn tin SMS theo cú pháp bên dưới với đầy đủ thông tin bao 

gồm: Tên model sản phẩm, số máy (hay còn lại số serial dán bên ngoài thùng hoặc 

dán bên trong tủ lạnh/ mặt sau máy giặt):  

Cú pháp SMS đăng ký kích hoạt Bảo hành điện tử tới đầu số 8050 với chi phí 

1.000VNĐ/tin:  

Pana BH [Tên model] [Số máy] 

Diễn giải: Pana(dấu cách)BH(dấu cách)[Kiểu máy](dấu cách)[Số máy] 

Ví dụ: Pana BH NR-BJ176SSVN 412S12345 

Trong đó kiểu máy (viết liền và đầy đủ ký tự chữ, gạch ngang và số) và số máy (viết 

liền và đầy đủ ký tự chữ và số, không có ký tự đặc biệt) là thông tin được in trên 

tem của sản phẩm khách hàng đã mua. 



- Bước 2: Khách hàng nhận được tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (họ 

tên và địa chỉ) và gửi lại tin nhắn tới 8050 với chi phí 1.000VNĐ/tin theo hướng 

dẫn trong tin nhắn.  

De hoan tat DKBH [Tên model] [số máy], vui long gui ho ten va dia chi den 8050, 

cu phap: PANA HT ho ten DC dia chi. VD: PANA HT Tran Tien DC Ha noi 

- Bước 3: Khách hàng nhận được tin nhắn đề nghị xác nhận cho phép Panasonic sử 

dụng thông tin khách hàng cho mục đích chăm sóc khách hàng và các chương trình 

Marketing như sau. 

PANASONIC: SP cua quy khach voi model [Tên model] serial [số máy] vua duoc 

kich hoat BH, De kich hoat thanh cong quy khach phan hoi tin nhan voi cu phap 

sau: Pana CO hoac Pana KHONG neu quy khach cho phep hoac khong cho phep 

Panasonic lien he lai voi muc dich CSKH va cac chuong trinh Marketing 

+ Khách hàng gửi SMS xác nhận cho phép Panasonic sử dụng thông tin theo cú 

pháp: 

Pana CO hoặc Pana KHONG gửi 8050 với chi phí 1.000VNĐ/tin  

- Bước 4: Khi kích hoạt Bảo hành điện tử thành công, khách hàng sẽ nhận được tin 

nhắn xác nhận với cú pháp bên dưới tới số điện thoại đã đăng ký. 

- Bước 5: Khách hàng sau khi nhận được tin nhắn xác nhận Kích hoạt bảo hành điện 

tử thành công sẽ nhận được tin nhắn thông báo mã số quay số trúng thưởng.   

Cửa hàng điện máy đăng ký kích hoạt Bảo hành điện tử cho Khách hàng: 

- Khi mua hàng, khách hàng yêu cầu cửa hàng điện máy đăng ký kích hoạt bảo hành 

điện tử qua SMS hoặc App E-warranty. 

- Sau khi cửa hàng điện máy đăng ký kích hoạt bảo hành điện tử thành công, Khách 

hàng sẽ nhận được tin nhắn gửi vào số điện thoại đã đăng ký theo cú pháp ở Bước 

4 và tin nhắn tham gia chương trình Quay số trúng thưởng ở Bước 5 bên trên 

 

• Quy định về cách thức thông báo trúng thưởng: 

BTC sẽ gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng trúng thưởng theo số điện thoại đã đăng 

ký bảo hành lúc mua sản phẩm khuyến mại trong vòng 04 ngày kể từ ngày kết thúc 

quay số . 

Thông tin người trúng thưởng cùng mã dự thưởng được cập nhật trong vòng 04 ngày 

kể từ ngày kết thúc quay số trên website Panasonic Việt Nam: 

https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/events/panasonic-boc-tham-

trung-thuong.html   

• Quy định về thời gian, địa điểm và thủ tục nhận thưởng 

- Hình thức nhận thưởng: BTC thông báo cho Khách hàng trúng thưởng qua SMS 

theo số điện thoại đã đăng ký bảo hành lúc mua sản phẩm khuyến mại trong vòng 

04 ngày kể từ ngày kết thúc quay thưởng.  

 

https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/events/panasonic-boc-tham-trung-thuong.html
https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/events/panasonic-boc-tham-trung-thuong.html


- Thủ tục trao thưởng:  

Để nhận thưởng khách hàng phải gửi bản cứng các giấy tờ cần thiết sau tới địa chỉ:  

Ms. Lê Thị Kiều Trang  

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 14 – tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Q. Cầu Giấy – Hà 

Nội 

+ Bản photo hình ảnh chụp tin nhắn thông báo mã số quay số trúng thưởng để 

tham gia chương trình và Tin nhắn xác nhận trúng thưởng. 

+ Thông tin tài khoản ngân hàng của cá nhân trúng thưởng (theo mẫu tại website 

Panasonic) 

+ Trong trường hợp chủ tài khoản không có tài khoản ngân hàng, cần gửi kèm 

Giấy ủy quyền (có xác nhận của chính quyền địa phương) kèm thông tin tài 

khoản ngân hàng của người nhận thưởng thay thế. 

+ Bản photo CMND hoặc Căn cước công dân của người trúng giải và người 

nhận thay nếu có. 

+ Khách hàng gửi đầy đủ thông tin về Công ty TNHH Panasonic Việt Nam – 

Chi nhánh Hà Nội trong vòng 7 ngày kể từ ngày khách hàng nhận thông thông 

báo trúng thưởng qua SMS.  

Mọi giải đáp thắc mắc về chương trình khuyến mại này khách hàng có thể gọi đến số tổng 

18001593, bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty sẽ trả lời, hoặc có thể liên hệ trực tiếp 

địa chỉ sau để được giải đáp thắc mắc: 

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 14 – tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Q. Cầu Giấy – Hà Nội. 

Điện thoại: 18001593 

• Các quy định khác 

- Công ty TNHH Panasonic Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc quản lý 

tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng, việc tổ chức chương trình 

khuyên mại đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan 

- Công ty TNHH Panasonic Việt Nam được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh khách 

hàng vào các việc quảng cáo, truyền thông, khi có sự đồng ý của khách hàng. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyên mại, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam có 

trách nhiệm báo cáo kêt quả thực hiện chương trình khuyên mại theo đúng quy định 

của pháp luật về thơi hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tơ kèm theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

- Trong trương hợp có tranh chấp liên quan đên chương trình khuyên mại, Công ty 

TNHH Panasonic Việt Nam có trách nhiệm đứng ra trực tiêp giải quyêt. Nêu không 

thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành. 

- Đối với những giải thưởng không có ngươi trúng thưởng. Công ty TNHH Panasonic 

Việt Namcó trách nhiệm trích nộp 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách 

Nhà nước theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật thương mại. 

  



DANH SÁCH SẢN PHẨM TỦ LẠNH ÁP DỤNG 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

STT Model 
Giá bán lẻ đề nghị 

(Đã bao gồm VAT) 

1 NR-BA189PPVN 6,290,000 

2 NR-BA189PAVN 6,590,000 

3 NR-BA189PKVN 6,590,000 

4 NR-BA229PAVN 7,090,000 

5 NR-BA229PKVN 7,290,000 

6 NR-BL26AVPVN 7,690,000 

7 NR-BL263PAVN 8,090,000 

8 NR-BL263PKVN 8,590,000 

9 NR-BL263PPVN 7,990,000 

10 NR-BL300PSVN 8,990,000 

11 NR-BL300PKVN 10,490,000 

12 NR-BL300GAVN 10,590,000 

13 NR-BL300GKVN 10,590,000 

14 NR-BL340PSVN 9,990,000 

15 NR-BL340PKVN 11,490,000 

16 NR-BL340GAVN 11,590,000 

17 NR-BL340GKVN 11,590,000 

18 NR-BL359PKVN 12,090,000 

19 NR-BL389PKVN 13,490,000 

20 NR-BL351WKVN 13,990,000 

21 NR-BL351GAVN 12,590,000 

22 NR-BL351GKVN 13,490,000 

23 NR-BL381WKVN 16,490,000 

24 NR-BL381GAVN 13,890,000 

25 NR-BL381GKVN 14,190,000 

26 NR-BV280QSVN 11,490,000 

27 NR-BV280WKVN 13,190,000 

28 NR-BV280GAVN 13,390,000 

29 NR-BV280GKVN 13,390,000 

30 NR-BV320QSVN 12,490,000 

31 NR-BV320WSVN 14,290,000 

32 NR-BV320WKVN 15,290,000 

33 NR-BV320GAVN 15,590,000 

34 NR-BV320GKVN 15,590,000 

35 NR-BV360WSVN 16,090,000 



STT Model 
Giá bán lẻ đề nghị 

(Đã bao gồm VAT) 

36 NR-BV360QSVN 14,290,000 

37 NR-BC360WKVN 17,090,000 

38 NR-BC360QKVN 16,090,000 

39 NR-BV360GAVN 17,090,000 

40 NR-BV360GKVN 17,090,000 

41 NR-F654GT-X2 120,000,000 

42 NR-F603GT-N2 67,890,000 

43 NR-F603GT-X2 70,990,000 

44 NR-F503GT-T2 56,890,000 

45 NR-F503GT-X2 60,090,000 

46 NR-DZ600GKVN 32,990,000 

47 NR-DZ600MBVN 43,090,000 

48 NR-DZ600GXVN 37,990,000 

49 NR-CY550HKVN 30,790,000 

50 NR-CY550AKVN 30,790,000 

51 NR-CY550GKVN 30,090,000 

52 NR-CY550QKVN 27,490,000 

53 NR-BX468XSVN 17,590,000 

54 NR-BX468GKVN 20,290,000 

55 NR-BX460GKVN 21,090,000 

56 NR-BX460WKVN 20,090,000 

57 NR-BX460WSVN 19,490,000 

58 NR-BX460XKVN 18,090,000 

59 NR-BX418VSVN 14,190,000 

60 NR-BX418GKVN 18,690,000 

61 NR-BX410GKVN 19,090,000 

62 NR-BX410WKVN 18,090,000 

63 NR-BX410WPVN 17,090,000 

64 NR-BX410QKVN 16,090,000 

65 NR-BD468GKVN 15,490,000 

66 NR-BY558XSVN 19,290,000 

67 NR-F610GT-X2 67,590,000 

68 NR-F610GT-N2 62,890,000 

69 NR-F510GT-X2 50,990,000 

70 NR-CY558GSV2 29,490,000 

71 NR-CY558GKV2 29,790,000 

72 NR-BX468VSVN 15,590,000 

73 NR-BX418XSVN 16,090,000 

74 NR-BD468VSVN 14,290,000 



STT Model 
Giá bán lẻ đề nghị 

(Đã bao gồm VAT) 

75 NR-BD418GKVN 14,690,000 

76 NR-BV328GMV2 16,490,000 

77 NR-BV328GMVK 16,490,000 

78 NR-BV288GKVN 13,090,000 

79 NR-BV368GKV2 16,490,000 

80 NR-BV329QKV2 12,490,000 

81 NR-BV329QSVN 11,590,000 

82 NR-BV289QSV2 10,290,000 

83 NR-BV288GKV2 13,090,000 

84 NR-BV289XSV2 10,790,000 

85 NR-BL267PKV1 7,990,000 

86 NR-BL267VSV1 7,090,000 

87 NR-BL308PKVN 8,490,000 

88 NR-BL359PSVN 10,890,000 

89 NR-BL268PKVN 7,990,000 

90 NR-BL389PSVN 12,190,000 

91 NR-BA178PKV1 5,890,000 

92 NR-BA178PSV1 5,590,000 

93 NR-BA228PKV1 6,190,000 

94 NR-BA178VSV1 5,290,000 

95 NR-BA228PTV1 6,390,000 

96 NR-BA188PSV1 5,890,000 

97 NR-BA188VSVN 4,090,000 

98 NR-CY558GXV2 32,290,000 

99 NR-BZ600PKVN 18,290,000 

100 NR-BJ178SSVN 5,290,000 

101 NR-BJ151SSV1 4,090,000 

102 NR-BJ158SSV2 4,090,000 

103 NR-BJ158SSVN 4,090,000 

104 NR-BJ158SSV1 4,090,000 

 

  



DANH SÁCH SẢN PHẨM MÁY GIẶT ÁP DỤNG 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
 

STT   Model sản phẩm  
Giá bán lẻ đề nghị 

(Đã bao gồm VAT)  

        1   NA-V10FX1LVT       19,090,000  

        2   NA-V90FX1LVT       16,990,000  

        3   NA-V10FG1WVT       17,590,000  

        4   NA-V90FG1WVT       15,390,000  

        5   NA-S106X1LV2       23,300,000  

        6   NA-S106G1WV2       22,100,000  

        7   NA-120VX6LV2       18,900,000  

        8   NA-120VG6WV2       17,900,000  

        9   NA-129VX6LV2       15,390,000  

      10   NA-129VG6WV2       14,090,000  

      11   NA-128VX6LV2       13,390,000  

      12   NA-128VG6WV2       12,290,000  

      13   NA-FD12VR1BV       14,490,000  

      14   NA-FD12XR1LV       13,290,000  

      15   NA-FD11AR1BV       11,790,000  

      16   NA-FD11VR1BV       13,190,000  

      17   NA-FD11XR1LV       11,990,000  

      18   NA-FD11AR1GV       11,290,000  

      19   NA-FD10VR1BV       11,990,000  

      20   NA-FD10XR1LV       10,790,000  

      21   NA-FD10AR1BV       10,590,000  

      22   NA-FD10AR1GV       10,090,000  

      23   NA-FS16V7SRV       17,390,000  

      24   NA-FS14V7SRV       15,890,000  

      25   NA-FS13V7SRV       15,590,000  

      26   NA-FS13X7LRV       14,590,000  

      27   NA-FS95V7LRV         9,990,000  

      28   NA-FS95X7LRV         8,990,000  

      29   NA-FS85X7LRV         8,290,000  

      30   NA-F100V5LRV       10,090,000  

      31   NA-F100X5LRV         8,390,000  

      32   NA-F100A4GRV         7,790,000  

      33   NA-F100A4HRV         7,490,000  

      34   NA-F90V5LRV         8,790,000  

      35   NA-F90X5LRV         7,690,000  

      36   NA-F90A4GRV         7,190,000  

      37   NA-F90A4HRV         6,890,000  



STT   Model sản phẩm  
Giá bán lẻ đề nghị 

(Đã bao gồm VAT)  

      38   NA-F85A4GRV         6,490,000  

      39   NA-F85A4HRV         6,590,000  

      40   NA-F115A5WRV         9,790,000  

      41   NA-F90VS9DRV         5,990,000  

      42   NA-F80VS9GRV         5,290,000  

      43   NA-F76VG9HRV         4,590,000  

      44   NA-F90V5LMX         8,490,000  

      45   NA-F90VS9WRV         5,990,000  

      46   NA-F76VS9HRV         4,490,000  

      47   NA-FS11V7LRV       13,190,000  

      48   NA-FS10V7LRV       10,590,000  

      49   NA-FS10X7LRV         9,590,000  

      50   NA-FS11X7LRV       12,090,000  

      51   NA-FS12X7LRV       12,390,000  

      52   NA-F85G5HRV1         6,290,000  

      53   NA-F135V5SRV       13,990,000  

      54   NA-F115V5LRV       11,390,000  

      55   NA-F70VG9HRV         4,390,000  

      56   NA-F70VS9GRV         4,190,000  

      57   NA-F85X5LRV         7,190,000  

 


