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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“VUI KHỎE TIỆN NGHI, TRÚNG QUÀ NHƯ Ý” 

 

Đánh dấu năm đầu tiên trong hành trình 50 năm tiếp theo kiến tạo cuộc sống khỏe 

mạnh tiện nghi và một Việt Nam phát triển bền vững, chúng tôi tổ chức chương trình 

khuyến mại “Vui khỏe tiện nghi, trúng quà như ý”. Panasonic xin trân trọng thông 

báo đến quý Đại lý, rất mong quý Đại lý phối hợp thực hiện và hướng dẫn khách hàng 

tham gia chương trình với thông tin cụ thể như sau: 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Vui khỏe tiện nghi, trúng quà như ý 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, Tivi, lò hấp 

nướng đối lưu, máy hút bụi và bình nước nóng, máy lọc nước, máy tăm nước, nồi nấu 

chậm, máy xịt diệt khuẩn theo danh sách đính kèm (xem phụ lục) 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/04/2022 đến ngày 14/06/2022 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các cửa hàng, siêu thị điện máy có bán sản phẩm 

Panasonic trên toàn quốc (bao gồm cả các điểm bán hàng trực tuyến) 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng 

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả khách hàng mua Sản phẩm tủ lạnh, 

máy giặt, điều hoà, Tivi, lò hấp nướng đối lưu, máy hút bụi, máy nước nóng, máy lọc 

nước, máy tăm nước, nồi nấu chậm, máy xịt diệt khuẩn áp dụng khuyến mại (trong Danh 

sách đính kèm) tại các cửa hàng, siêu thị điện máy (bao gồm cả các điểm bán hàng trực 

tuyến) và kích hoạt bảo hành điện tử thành công trong thời gian khuyến mại. 

Cán bộ, nhân viên Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam, các nhà thầu, nhà cung cấp 

dịch vụ liên quan đến chương trình khuyến mại không được tham dự chương trình 

khuyến mại này. 

  

  
Panasonic Vietnam Co., Ltd 

Tầng 14 Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy 

Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội  

Tel: +84 4 3933 3609      Fax: +84 4 3933 3608

  

 

 

           Hà Nội, Ngày 07 tháng 4 năm 2022, 
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7. Cơ cấu giải thưởng chương trình khuyến mại:  

Cơ Cấu 

Giải 

thưởng 

Nội dung giải thưởng 
Trị giá giải 

thưởng (VND) 

 Số 

giải  

Thành Tiền 

(VND) 

Giải 

nhất 

Điện thoại Iphone 13 -  

128GB 
24.990.000 600 14.994.000.000 

Giải nhì Hoàn tiền trị giá 5tr 5.000.000 2.460 12.300.000.000 

Tổng cộng 3.060 27.294.000.000 

 

           Tổng giá trị giải thưởng khuyến mại: 27.294.000.000 VNĐ (Hai mươi bảy tỷ 

hai trăm chín mươi tư triệu Việt Nam đồng./.) 

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại dự kiến: 2% 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

8.1.  Cách thức tham gia chương trình khuyến mại: 

- Chương trình áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm khuyến mãi tại cửa hàng, 

siêu thị điện máy có bán sản phẩm Panasonic trên toàn quốc (bao gồm cả các điểm bán 

hàng trực tuyến) và kích hoạt bảo hành điện tử thành công từ ngày 15/04/2022 tới 24 

giờ 00 ngày 14/06/2022 sẽ nhận được mã số dự thưởng để có cơ hội nhận được một 

trong các giải thưởng của chương trình. Khách hàng không thỏa mãn một trong hai điều 

kiện trên sẽ được coi là không hợp lệ. 

- Mỗi khách hàng có thể mua nhiều sản phẩm khuyến mãi để tham gia chương 

trình, với mỗi sản phẩm khuyến mãi được kích hoạt bảo hành điện tử thành công khách 

hàng sẽ và nhận một mã quay thưởng để tham gia chương trình.  

- Tổng số mã dự thưởng dự kiến phát hành trong chương trình khuyến mại: 

300.000 mã.  

- Cách thức tham gia: Sau khi mua sản phẩm khuyến mãi, khách hàng có thể lựa 

chọn 1 trong 4 cách kích hoạt bảo hành sau:  
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A> Đối với các nhóm sản phẩm có số seri riêng cho từng sản phẩm (Nhóm sản 

phẩm 01)  

a. Đối với Khách hàng tự đăng ký kích hoạt Bảo hành điện tử qua tin nhắn 

SMS: 

Thời gian nhắn tin kích hoạt bảo hành phải nằm trong thời gian khuyến mại từ ngày 

15/04/2022 tới 23 giờ 30 phút ngày 14/06/2022. 

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 seri dán bên ngoài thùng hoặc dán 

trên sản phẩm):  

+ 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-YW590YMMV 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: Sau khi nhắn tin SMS đăng ký kích hoạt Bảo hành điện tử với cú pháp 

như bước 1, trong vòng 1 phút khách hàng sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu cung cấp 

thông tin khách hàng (họ tên và địa chỉ); khách hàng tiếp tục gửi lại tin nhắn cung cấp 

thông tin khách hàng tới 8050 với chi phí 1.000VNĐ/tin theo hướng dẫn trong tin nhắn, 

cụ thể như sau: 

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 Nguyen Van A DC So 1 duong Le 

Duan phuong Dien Bien quan Hoan Kiem Ha Noi 

Lưu ý: Họ tên: Chấp nhận tên hoặc cả họ tên 

Địa chỉ: Nơi đặt sản phẩm đã mua, bao gồm số nhà, đường phố, phường xã, quận/huyện, 

tỉnh/thành phố. Viết thường, có cách, không dấu. 

Thời gian nhắn tin phải nằm trong thời gian khuyến mại từ ngày 15/04/2022 tới 24 

giờ 00 ngày 14/06/2022. 

Bước 3: Sau khi nhắn tin cung cấp thông tin theo nội dung như bước 2, trong vòng 

1 phút khách hàng sẽ 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: 
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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. 

 

Đồng thời khách hàng sẽ nhận được tin nhắn Thông báo mã số dự thưởng, kể cả nhắn 

tin ‘Pana CO’ hoặc ‘Pana KHONG’, cụ thể như sau: 

Quy khach da tham gia chuong trinh VUI KHOE TIEN NGHI, TRUNG QUA NHU Y- 

Ma so du thuong cua ban la xxxxxx. Chuong trinh quay so trung thuong se dien ra 

truc tiep vao ngay dd/mm/2022 luc 20h00 tai Fanpage Panasonic Vietnam: 

https://www.facebook.com/PanasonicVietnam . Hotline: 1900633842 

+ Khách hàng tiếp tục gửi SMS xác nhận cho phép Panasonic sử dụng thông tin 

theo cú pháp dưới đây: 

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

Bước 4: Sau khi khách hàng trả lời Pana CO hoặc Pana KHONG ở bước 3, trong 

vòng 1 phút khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận kích hoạt Bảo hành điện tử 

thành công với cú pháp bên dưới tới số điện thoại đã đăng ký. 

+ Cú pháp SMS xác nhận Khách hàng kích hoạt Bảo hành điện tử thành công: 

Đối với Tủ lạnh: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/… Thoi han bao hanh: den 

ngay…/…/… BH may nen 12 nam tu ngay SX: …/…/… 

Ví dụ: NR-BV320GKVN 061K01597 DKBH ngay 31/07/2020. Thoi han bao hanh: den 

ngay 31/07/2022. BH may nen 12 nam tu ngay SX: 10/06/2020 

Đối với Máy giặt: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/…. Thoi han bao hanh: 

den ngay…/…/...BH may nen 12 nam tu ngay SX  

Ví dụ: NA-F115A5WRV 082K16962 DKBH ngay 15/12/2020. Thoi han bao hanh: den 

ngay 31/12/2022. BH may nen 12 nam tu ngay SX  

Đối với Điều hòa: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/…. Thoi han bao hanh: 

den ngay…/…/....BH may nen 7 nam tu ngay SX.  

Ví dụ: CU-XPU18WKH-8 6755403395 DKBH ngay 20/07/2020. Thoi han bao hanh: 

12 thang tu ngay mua, khong qua 24 thang tu ngay san xuat. Bao hanh may nen 7 nam 

tu ngay san xuat. 

Đối với Tivi: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/…. Thoi han bao hanh: den 

ngay…/…/….  

Ví dụ: TH-40GS550V Sv0360653 DKBH ngay 21/03/2022. Thoi han bao hanh: den 

ngay 31/12/2022 

Đối với Lò hấp nướng đối lưu: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/…. Thoi han 

bao hanh: den ngay…/…/….  

Ví dụ: NN-DS596BYUE 5HO1220006 DKBH ngay 07/01/2022. Thoi han bao hanh: 

den ngay 31/01/2023 

https://www.facebook.com/PanasonicVietnam
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Đối với Máy nước nóng: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/… Thoi han bao 

hanh: den ngay…/…/…. 

Ví dụ: DH-4MP1VW 110141254 DKBH ngay 16/03/2022. Thoi han bao hanh: den 

ngay 31/10/2022 

Đối với Máy hút bụi: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/…. Thoi han bao hanh: 

12 thang tu ngay mua, khong qua 24 thang tu ngay san xuat 

Ví dụ: MC-CL573AN49 2201190164 DKBH ngay 16/03/2022. Thoi han bao hanh: 12 

thang tu ngay mua, khong qua 24 thang tu ngay san xuat 

Máy lọc nước kiềm: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/…. Thoi han bao hanh: 

den ngay…/…/…. 

Ví dụ: TK-AS45-ZEX 21N00093 DKBH ngay 07/01/2022. Thoi han bao hanh: den 

ngay 31/01/2025 

Xịt diệt khuẩn cầm tay: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/... Thoi han bao 

hanh: den ngay…/…/...  

Ví dụ: DL-SP006VN-W 21N00093 DKBH ngay 07/01/2022. Thoi han bao hanh: den 

ngay 31/01/2023 

Máy ép chậm: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/... Thoi han bao hanh: den 

ngay…/…/...  

Ví dụ: MJ-L500SRA 21N00093 DKBH ngay 07/01/2022. Thoi han bao hanh: den ngay 

31/01/2023 

Tăm nước: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/…. Thoi han bao hanh: den 

ngay…/…/...  

Ví dụ: EW1211A425 21N00093 DKBH ngay 07/01/2022. Thoi han bao hanh: den ngay 

31/01/2023 

Nồi cơm điện tử: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/... Thoi han bao hanh: den 

ngay…/…/….  

Ví dụ: SR-CL188WRA 21N00093 DKBH ngay 07/01/2022. Thoi han bao hanh: den 

ngay 31/01/2023 

Nồi nấu chậm: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/... Thoi han bao hanh: den 

ngay…/…/….  

Ví dụ: NF-N15SRA 21N00093 DKBH ngay 07/01/2022. Thoi han bao hanh: den ngay 

31/01/2023 

Máy làm bánh mỳ tự động: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/... Thoi han bao 

hanh: den ngay…/…/...  

Ví dụ: SD-P104WRA 21N00093 DKBH ngay 07/01/2022. Thoi han bao hanh: den ngay 

31/01/2023 

Máy sấy tóc: [Tên model] [Số máy] DKBH ngay…/…/…. Thoi han bao hanh: den 

ngay…/…/...  

Ví dụ: EH-NA98RP645 21N00093 DKBH ngay 07/01/2022. Thoi han bao hanh: den 

ngay 31/01/2023 
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b. Đối với Siêu thị, Cửa hàng điện máy (gọi chung là Đại lý) đăng ký kích hoạt 

Bảo hành điện tử cho khách hàng qua SMS  

Thời gian nhắn tin kích hoạt bảo hành phải nằm trong thời gian khuyến mại từ ngày 

15/04/2022 tới 23 giờ 30 phút ngày 14/06/2022. 

Khi chọn phương pháp kích hoạt bảo hành này, trường hợp khách hàng nhận được 

tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (họ tên và địa chỉ) trước 23 giờ 30 phút 

ngày 14/6/2022, khách hàng thực hiện các bước 2, bước 3, Bước 4 như ở trên (mục 

8.1.A.a) (giống trường hợp khách hàng tự kích hoạt bảo hành). 

Trong trường hợp sau 23 giờ 31 phút ngày14/06/2022 khách hàng vẫn chưa nhận 

được tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (họ tên và địa chỉ) thì khách hàng 

phải liên hệ theo số Hotline 1900633842 để được hướng dẫn tham gia chương trình. 

Hạn chót để khách hàng gọi điện là 17 giờ ngày 16/06/2022.  

Bước 1: Đại lý nhắn tin SMS theo cú pháp bên dưới với đầy đủ thông tin bao gồm: 

Số điện thoại của khách hàng, Tên model sản phẩm, số máy (hay còn lại số seri dán bên 

ngoài thùng hoặc dán bên trong tủ lạnh/ máy giặt/ điều hoà Panasonic):  

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

1.000VNĐ/tin:  

Pana [Số điện thoại] [Kiểu máy] [Số máy] 

Diễn giải: Pana(dấu cách)Số điện thoại(dấu cách)Kiểu máy(dấu cách)Số máy 

Ví dụ: Pana 0919123456 cu-ts9pkh-8 6898123456, trong đó số điện thoại là số di 

động của khách hàng, 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: Sau khi đại lý nhắn tin được ghi nhận và hợp lệ, trong vòng 01 phút, hệ 

thống sẽ yêu cầu khách hàng thực hiện các bước tiếp theo bằng chính số di động khách 

hàng đã đăng ký: Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin khách 

hàng (họ tên và địa chỉ; khách hàng tiếp tục gửi lại tin nhắn cung cấp thông tin khách 

hàng tới 8050 với chi phí 1.000VNĐ/tin theo hướng dẫn trong tin nhắn, cụ thể như sau: 

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 Nguyen Van A DC So 1 duong Le 

Duan phuong Dien Bien quan Hoan Kiem Ha Noi 

Lưu ý: Họ tên: Chấp nhận tên hoặc cả họ tên 

Địa chỉ: Nơi đặt sản phẩm đã mua, bao gồm số nhà, đường phố, phường xã, quận/huyện, 

tỉnh/thành phố. Viết thường, có khoảng cách và không dấu. 
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Bước 3/Bước 4: Giống như phần khách hàng tự kích hoạt bảo hành qua tin nhắn 

SMS. 

c) Đối với Siêu thị, Cửa hàng điện máy (gọi chung là Đại lý) đăng ký kích hoạt 

Bảo hành điện tử cho khách hàng qua App E-Warranty: 

• Bước 1: Tải ửng dụng: 

Trên chợ ứng dụng CH Play (đối với điện thoại dùng hệ điều hành Android) và 

Apple Store (đối với điện thoại IPhone) tìm ứng dụng “Panasonic eWarranty” 

Tải và cài đặt ứng dụng trên điện thoại 

• Bước 2: Đăng nhập ứng dụng 

Khách hàng Đăng nhập với thông tin tài khoản cửa hàng (giống thông tin tài 

khoản cửa hàng trên Web đăng ký bảo hành). Sau khi đăng nhập thành công lần 

đầu tiên, yêu cầu thay đổi mật khẩu và lưu lại mật khẩu cho lần sau.  

Lưu ý: Đăng nhập sai quá 5 lần, hệ thống tự động khóa tài khoản. 

 

                  

Bước 3: Đăng ký Bảo hành 

 Cách 1: Nhập thủ công như mô tả hình bên dưới: 
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 Cách 2: Quét Barcode trên sản phẩm hoặc trên thùng carton chứa sản phẩm như 

hình  

mô tả bên dưới: 

 Cách 3: Quét QR code trên sản phẩm như hình mô tả bên dưới: 
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Sau khi Đại lý thực hiện đăng ký kích hoạt Bảo hành điện tử cho khách hàng qua 

App E-Warranty, trong vòng 1 phút, khách hàng sẽ 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 và tin nhắn thông báo mã số dự thưởng tương tự Bước 

3, Bước 4 tại mục 8.1.a 

Thời gian kích hoạt bảo hành phải nằm trong thời gian khuyến mại từ ngày 

15/04/2022 tới 23 giờ 30 phút ngày 14/06/2022. 

Khi chọn phương pháp kích hoạt bảo hành này, trường hợp khách hàng nhận được 

tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (họ tên và địa chỉ) trước 23 giờ 30 phút 

ngày 14/6/2022, khách hàng thực hiện các bước 2, bước 3, Bước 4 như ở trên (mục 

8.1.A.a) (giống trường hợp khách hàng tự kích hoạt bảo hành). 

Trong trường hợp sau 23 giờ 31 phút ngày14/06/2022 khách hàng vẫn chưa nhận 

được tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (họ tên và địa chỉ) thì khách hàng 

phải liên hệ theo số Hotline 1900633842 để được hướng dẫn tham gia chương trình. 

Hạn chót để khách hàng gọi điện là 17 giờ ngày 16/06/2022.  

d) Đối với Siêu thị, Cửa hàng điện máy, thợ lắp đặt (gọi chung là Đơn vị lắp 

đặt) đăng ký kích hoạt Bảo hành điện tử cho khách hàng qua App E-Service:  

Sau khi hoàn thiện lắp đặt sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, Đơn vị lắp đặt 

tiến hành đăng ký lắp đặt cho sản phẩm đó theo các bước:  

Bước 1: Tại Trang chủ, ấn vào nút Cộng tại góc dưới bên phải màn hình để tạo 

đăng ký mới. 

Bước 2: Nhập đẩy đủ thông tin khách hàng theo yêu cầu. Chọn Tiếp theo.  

Bước 3: Đơn vị lắp đặt có thể nhập thông tin về sản phẩm (số model và số máy) 

theo nhiều cách khác nhau tương ứng với các nút chức năng trên màn 
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hình: Quét mã vạch (Barcode), Quét mã QR, Quét chữ trên vỏ thùng 

hoặc nhập tay vào các trường thông tin.  

Sau khi điền thông tin sản phẩm, chọn Tiếp theo.  

Bước 4: Nếu đăng ký sản phẩm thành công, ứng dụng sẽ hiển thị các thông tin 

về sản phầm và khách hàng để Đơn vị lắp đặt kiểm tra lần cuối trước 

khi gửi. Chọn Gửi để hoàn tất đăng ký.  

Trường hợp ứng dụng thông báo thông tin đăng ký bị trùng, Đơn vị lắp đặt tiến 

hành gửi phản ánh theo nội dung phần VIII.  

Bước 5: Sau khi gửi đăng ký, ứng dụng sẽ thông báo số điểm Đơn vị lắp đặt 

vừa đạt được. Nếu có thắc mắc gì về số điểm, Đơn vị lắp đặt điền 

thông tin vào ô Nội dung phản ánh và chọn Phản ánh.  

Nếu không có thắc mắc, chọn Bỏ qua để quay lại Trang chủ. 

 

          

Bước 1  Bước 2  Bước 3  Bước 4  Bước 5  

 

Sau khi Đơn vị lắp đặt Đăng ký lắp đặt thành công, trong vòng 1 phút khách hàng 

sẽ 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: 

Model [Tên model] serial [số máy] vua duoc kich hoat BH. De hoan thanh va nhan 

quyen loi BH 7 nam may nen, QK vui long soan tin: Pana C hoac Pana K gui 8050 de 

xac nhan Co hoac Khong cho phep Panasonic lien he lai voi muc dich Cham soc khach 

hang va Marketing. 

Khách hàng tiếp tục gửi SMS xác nhận cho phép Panasonic sử dụng thông tin theo 

cú pháp: 

Pana C hoặc Pana K gửi 8050 với chi phí 1.000VNĐ/tin 

Sau khi trả lời Pana C hoặc Pana K như đã nêu trên, hách hàng đều sẽ nhận được 

tin nhắn xác nhận kích hoạt Bảo hành điện tử thành công và tin nhắn thông báo mã số 
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tham gia chương trình Quay số trúng thưởng gửi vào số điện thoại đã đăng ký. (Tương 

tự Bước 3 và Bước 4 tại mục 8.1.a). 

Thời gian nhắn tin kích hoạt bảo hành phải nằm trong thời gian khuyến mại từ ngày 

15/04/2022 tới 23 giờ 30 phút ngày 14/06/2022. 

Khi chọn phương pháp kích hoạt bảo hành này, trường hợp khách hàng nhận được 

tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (họ tên và địa chỉ) trước 23 giờ 30 phút 

ngày 14/6/2022, khách hàng thực hiện các bước 2, bước 3, Bước 4 như ở trên (mục 

8.1.A.a) (giống trường hợp khách hàng tự kích hoạt bảo hành). 

Trong trường hợp sau 23 giờ 31 phút ngày14/06/2022 khách hàng vẫn chưa nhận 

được tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (họ tên và địa chỉ) thì khách hàng 

phải liên hệ theo số Hotline 1900633842 để được hướng dẫn tham gia chương trình. 

Hạn chót để khách hàng gọi điện là 17 giờ ngày 16/06/2022.  

 

B> Đối với các nhóm sản phẩm không có mã seri riêng cho từng sản phẩm (Nhóm 

sản phẩm 02) 

Khách hàng truy cập website www.vuikhoetiennghi.vn/dangkythamgia và cung 

cấp các thông tin sau: 

- Họ tên đầy đủ của khách hàng mua hàng 

- Số điện thoại 

- Số CMTND hoặc căn cước công dân (còn hiệu lực) kèm ảnh chụp 2 mặt 

- Tên sản phẩm 

- Kiểu máy  

- Địa chỉ nơi chứa sản phẩm 

- Ngày mua hàng 

- Ảnh chụp phiếu bảo hành hợp lệ đã điền đầy đủ thông tin được đính kèm sản 

phẩm khi mua hàng  

Thời điểm hoàn thiện việc đăng ký: Từ 15/4/2022 đến 23 giờ 30 phút ngày 

14/06/2022.  

Sau khi nhận được đăng ký trong thời hạn chương trình, trong vòng 05 ngày, khách 

hàng sẽ 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, kể cả 

khách hàng có đồng ý hay không, và tin nhắn thông báo mã số tham gia chương trình 

Quay số trúng thưởng gửi vào số điện thoại đã đăng ký hạn chót là ngày 20/06/2022. 

(Tương tự Bước 3 và Bước 4 tại mục 8.1.a). 

  

http://www.vuikhoetiennghi.vn/dangkythamgia
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8.2 Thời gian và các thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Trong thời gian khuyến mãi, khách hàng sau khi mua sản phẩm khuyến mãi, 

kích hoạt Bảo hành điện tử thành công sẽ nhận được tin nhắn thông báo mã số dự thưởng 

gửi sẽ số điện thoại khách hàng đăng ký bảo hành.  

- Hạn chót khách hàng hợp lệ nhận được tin nhắn thông báo mã dự thưởng là 24 

giờ 00 ngày 14/06/2022 và đối với nhóm B (sản phẩm không có mã sêri riêng cho từng 

sản phẩm) là 24 giờ 00 ngày 20/06/2022. Các trường hợp khách hàng khiếu nại tại mục 

8.1/A/a, b, c thời hạn cuối cùng để KH nhận được tin nhắn thông báo mã dự thưởng là 

là 24 giờ 00 ngày 20/06/2022. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

-  Mã số dự thưởng tham gia chương trình khuyến mãi gửi kèm theo tin nhắn gồm 

6 chữ số được đánh số ngẫu nhiên từ 000001 đến 300000. Mỗi mã dự thưởng là duy 

nhất và không trùng nhau.  

- Tổng số mã dự thưởng dự kiến phát hành trong chương trình khuyến mại: 300.000 

mã. 

8.4 Quy định về thời gian, địa điểm tổ chức quay số trúng thưởng: 

- Cách thức xác định trúng thưởng: phần mềm quay số của Công ty TNHH 

Panasonic Việt Nam sẽ: Quay số ngẫu nhiên bằng mã số dự thưởng của khách hàng. 

Mỗi lần quay sẽ xác định một khách hàng trúng thưởng. Khi vòng xoay dừng lại, số 

xuất hiện trên màn hình là mã số trúng thưởng. Khách hàng sở hữu mã số gồm 06 chữ 

số trùng khớp hoàn toàn với 06 chữ số của mã số trúng thưởng được coi là người trúng 

giải.  

- Cách thức quay số: Quay số diễn ra tại website: www.vuikhoetiennghi.vn     

- Địa điểm quay số trúng thưởng trực tiếp tại địa chỉ:  

+ Đợt 1 và đợt 2: Phim Trường Nam Đông: 204 Nơ Trang Long, Phường 

12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Đợt 3 và đợt 4: tại văn phòng Công ty TNHH Panasonic Việt Nam - Tầng 

14 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội. 

  

http://www.vuikhoetiennghi.vn/
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- Thời gian quay số:  

Đợt Ngày quay số Số lượng giải 

thưởng 

Mã số dự  

Đợt 1 
20h ngày 

04/05/2022 

150 giải nhất 

và 615 giải nhì 

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác 

nhận Đăng ký bảo hành điện tử thành 

công và tin nhắn thông báo mã số dự 

thưởng để tham gia chương trình từ 0g00 

ngày 15/04/2022 đến hết 24 giờ 

29/04/2022. 

Đợt 2 

20h ngày 

20/05/2022 

150 giải nhất 

và 615 giải nhì.  

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác 

nhận Đăng ký bảo hành điện tử thành 

công và tin nhắn thông báo mã số dự 

thưởng để tham gia chương trình từ 0 giờ 

00 ngày 15/04/2022 đến hết 24 giờ 

14/05/2022, trừ các mã dự thưởng đã 

trúng thưởng đợt 1. 

Đợt 3 

20h ngày 

01/06/2022 

150 giải nhất 

và 615 giải nhì.  

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác 

nhận Đăng ký bảo hành điện tử thành 

công và tin nhắn thông báo mã số dự 

thưởng để tham gia chương trình từ 0 giờ 

00 ngày 15/04/2022 đến hết 24 giờ 

29/05/2022 trừ các mã dự thưởng đã 

trúng thưởng đợt 1 và đợt 2. 

Đợt 4 

20h ngày 

23/06/2022 

150 giải nhất 

và 615 giải nhì. 

Cộng thêm số 

lượng giải 

thưởng bị hủy 

ở đợt 1,2, 3 (*) 

Các khách hàng nhận được tin nhắn xác 

nhận Đăng ký bảo hành điện tử thành 

công từ từ ngày 15/04/2022 đến hết 24 

giờ 00 phút ngày 14/06/2022 đối với 

nhóm sản phẩm có số seri riêng cho từng 

sản phẩm, và 24 giờ 00 phút ngày 

20/06/2022 đối với nhóm sản phẩm 

không có số seri riêng cho từng sản 

phẩm và tin nhắn thông báo mã số dự 

thưởng để tham gia chương trình từ ngày 

15/04/2022 đến hết 24 giờ 00 phút ngày 

20/06/2022, trừ các mã dự thưởng đã 

trúng thưởng đợt 1, đợt 2 và đợt 3. 
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- Thứ tự quay số mỗi đợt quay thưởng: Quay số chọn ra 615 giải hoàn tiền trước 

và quay số chọn ra 150 giải iPhone 13 sau. 

 

(*) Các trường hợp hủy giải thưởng và cộng dồn vào đợt quay thưởng cuối 

cùng: 

Panasonic có quyền hủy giải thưởng đối với các trường hợp sau: 

- Khách hàng cung cấp sai thông tin: Họ và tên, số CMTND hoặc CCCD 

không đúng nội dung đã đăng ký khi tham gia chương trình. 

- Khách hàng không cung cấp bằng chứng xác thực trúng giải qua website 

www.vuikhoetiennghi.vn đúng thời hạn đã quy định (đợt 1: trước ngày 15/05/2022; 

đợt 2: trước ngày 30/05/2022; đợt 3: trước ngày 11/06/2022 và đợt 4: trước ngày 

03/07/2022), bao gồm: 

o Hình ảnh tin nhắn thông báo mã số quay số dự thưởng để tham gia chương 

trình và Tin nhắn thông báo trúng thưởng. 

o Ảnh người trúng giải bên cạnh sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm phải đúng 

chủng loại với thông tin kích hoạt Bảo hành điện tử. 

o Ảnh mã số sản phẩm (số serial) đối với nhóm sản phẩm 01 được quy định 

trong “Danh sách sản phẩm tham gia khuyến mãi”, trong đó mã số phải trùng khớp với 

mã số trong thông tin kích hoạt Bảo hành điện tử. Hoặc ảnh tem sản phẩm đối với nhóm 

sản phẩm 02 được quy định trong “Danh sách sản phẩm tham gia khuyến mãi”. 

Số lượng giải thưởng bị hủy trong các đợt quay thưởng trước sẽ được tự động bổ sung 

vào số lượng giải thưởng trong đợt quay thưởng cuối cùng. Số lượng bổ sung cụ thể 

được thông báo trong buổi livestream quay thưởng trực tiếp và được công bố công khai 

cho khách hàng được biết tại https://www.panasonic.com/vn/events-and-

promotions/promotions/mua-panasonic-trung-iphone-13.html 

Panasonic bảo lưu quyền từ chối trả thưởng nếu phát hiện và chứng minh được các 

trường hợp gian lận hoặc thông tin người trúng giải không đồng nhất 

8.5 Quy định về cách thức thông báo trúng thưởng: 

Bước 1: BTC thông báo cho Khách hàng trúng thưởng qua SMS theo số điện thoại đã 

đăng ký bảo hành điện tử lúc mua sản phẩm khuyến mại trong vòng 02 ngày kể từ ngày 

kết thúc quay thưởng. 

Cú pháp SMS thông báo trúng thưởng: 

Chuc mung Quy khach co ma so xxxxxx da trung thuong 01 iPhone 13 - chuong trinh 

VUI KHOE TIEN NGHI TRUNG QUA NHU Y tai livestream ngay dd/mm/2022. Vui 

long truy cap www.vuikhoetiennghi.vn de hoan tat thu tuc nhan giai truoc ngay 

xx/yy/2022.  Hotline: 1900633842 

http://www.vuikhoetiennghi.vn/
https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/promotions/mua-panasonic-trung-iphone-13.html
https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/promotions/mua-panasonic-trung-iphone-13.html
http://www.vuikhoetiennghi.vn/
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Chuc mung Quy khach co ma so xxxxxx da trung giai hoan tien 5,000,000 VND - chuong 

trinh VUI KHOE TIEN NGHI TRUNG QUA NHU Y tai livestream ngay dd/mm/2022. 

Vui long truy cap www.vuikhoetiennghi.vn de hoan tat thu tuc nhan giai truoc ngay 

xx/yy/2022. Hotline: 1900633842 

- 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/promotions/mua-panasonic-

trung-iphone-13.html 

Bước 2: Sau khi gửi SMS thông báo, Panasonic sẽ tiến hành gọi điện để hướng dẫn 

các thủ tục nhận giải trong vòng 05 ngày, mỗi khách hàng tối đa 03 lần, mỗi lần cách 

nhau ít nhất 30 phút.  

Bước 3: Khách hàng được thông báo trúng giải phải truy cập website 

www.vuikhoetiennghi.vn để hoàn tất việc cung cấp các bằng chứng xác thực trúng 

giải theo thời gian quy định (đợt 1: trước ngày 15/05/2022; đợt 2: trước ngày 

30/05/2022; đợt 3: trước ngày 11/06/2022 và đợt 4 trước ngày 03/07/2022) bao gồm:  

+ Thông tin cá nhân người trúng thưởng gồm họ tên đầy đủ, số CMTND (hoặc 

căn cước công dân) còn hiệu lực và địa chỉ nơi chứa sản phẩm. 

+ Hình ảnh chụp tin nhắn thông báo mã số quay số dự thưởng để tham gia 

chương trình và Tin nhắn thông báo trúng thưởng. 

+ Ảnh sản phẩm có người trúng giải bên cạnh, sản phẩm phải đúng chủng loại 

với thông tin kích hoạt Bảo hành điện tử. 

+ Ảnh mã số sản phẩm (số serial) đối với nhóm sản phẩm 01 được quy định 

trong “Danh sách sản phẩm tham gia khuyến mãi”, trong đó mã số phải trùng 

khớp với mã số trong thông tin kích hoạt Bảo hành điện tử. Hoặc ảnh tem sản 

phẩm đối với nhóm sản phẩm 02 được quy định trong “Danh sách sản phẩm 

tham gia khuyến mãi” 

+ Hình ảnh chụp 02 mặt CMTND hoặc Căn cước công dân (còn hiệu lực) của 

người trúng thưởng. Họ tên và ảnh trên CMTND (hoặc căn cước công dân) phải 

trùng khớp với họ tên và ảnh của người trúng giải. 

+ Hình ảnh chụp hoá đơn mua hàng hợp lệ (nếu có) 

+ Thông tin tài khoản ngân hàng (nếu trúng giải hoàn tiền) bao gồm: Số tài 

khoản, Tên chủ tài khoản (phải trùng khớp với tên người trúng giải nêu trên), 

tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng. Trong trường hợp người trúng giải không 

có tài khoản ngân hàng thì người trúng thưởng phải làm giấy GIẤY ỦY 

QUYỀN có dấu xác nhận  của phường hoặc của văn phòng công chứng có thẩm 

quyền nơi cư ngụ và gửi ảnh chụp giấy ủy quyền này. Sau khi được xác nhận 

http://www.vuikhoetiennghi.vn/
https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/promotions/mua-panasonic-trung-iphone-13.html
https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/promotions/mua-panasonic-trung-iphone-13.html
http://www.vuikhoetiennghi.vn/
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đã nộp thành công, người trúng giải phải gửi bản gốc Giấy Ủy Quyền về Văn 

phòng Panasonic theo địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. Hotline: 1900633842. Thời 

hạn cuối cùng Panasonic chấp nhận việc nhận bản gốc giấy ủy quyền không quá 

10 ngày kể từ ngày người trúng giải gửi ảnh giấy ủy quyền lên hệ thống, căn cứ 

theo dấu bưu điện nơi gửi.  

Đối với những người trúng thưởng không nghe máy hoặc không liên hệ được trong lần 

gọi điện thông báo trúng thưởng tại Bước 2, mục 8.5, người trúng thưởng có thời hạn 

tối đa 10 ngày kể từ ngày quay số trúng thưởng (áp dụng cho mỗi lần quay số) để liên 

hệ hotline 1900633842 và hoàn tất việc cung cấp bằng chứng xác thực trúng giải được 

nêu tại Bước 3, mục 8.5. 

Bước 4: Đối với giải thưởng iPhone 13, Panasonic sẽ cử nhân viên đến địa chỉ nơi chứa 

sản phẩm mà khách hàng đã cung cấp để xác minh các thông tin khách hàng đã cung 

cấp tại Bước 3, tùy theo lịch cụ thể và không vượt quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời 

gian thực hiện khuyến mãi. 

 

8.6.1 Thời gian và địa điểm trao giải:  

a) Giải hoàn tiền: Panasonic sẽ tiến hành chuyển khoản số tiền 5,000,000 VNĐ tới số 

tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn 

tất thủ tục xác minh online được quy định tại bước 3, mục 8.5  

b) Giải iPhone 13: 

• Panasonic sẽ tiến hành chuyển phát quà tặng qua đường bưu điện trong vòng 

15 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục xác minh. 

• BTC sẽ tổ chức trao thưởng trực tiếp cho một số khách hàng đồng ý nhận 

giải tại đại lý mà khách hàng đã mua hàng nhằm mục đích truyền thông. 

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trong 

thời gian không vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mãi. 

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam sẽ chịu phần đóng thuế thu nhập bất thường cho 

khách hàng trúng giải điện thoại iPhone trong chương trình. 
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9 Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

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

số tổng đài 1900633842, 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. 

Hotline: 1900633842 (8:00 đến 17:30 các ngày trong tuần, bao gồm cả ngày 

cuối tuần) 

10 Trách nhiệm thông báo: 

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam sẽ thông báo công khai nội dung khuyến mại trên 

và hướng dẫn chi tiết tại tất cả các điểm tổ chức khuyến mại, trên website Panasonic 

Việt Nam https://www.panasonic.com/vn/ và Facebook Fanpage Panasonic Vietnam: 

https://www.facebook.com/PanasonicVietnam  

Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website Panasonic Việt 

Nam https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/promotions/mua-

panasonic-trung-iphone-13.html 

-  và Facebook Fanpage Panasonic Vietnam: 

https://www.facebook.com/PanasonicVietnam và thông báo cho các cửa hàng điện máy 

áp dụng chương trình khuyến mại. 

 

11. 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 

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

− Khách hàng không phải chi trả bất cứ chi phí nào khi tham gia chương trình. 

− 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 khuyến mại, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam 

có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại theo đúng quy định 

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

pháp luật hiện hành.   

https://www.panasonic.com/vn/
https://www.facebook.com/PanasonicVietnam
https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/promotions/mua-panasonic-trung-iphone-13.html
https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/promotions/mua-panasonic-trung-iphone-13.html
https://www.facebook.com/PanasonicVietnam
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− Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại, Công 

ty TNHH Panasonic Việt Nam có trách nhiệm đứng ra trực tiếp giải quyết. Nếu 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 người trúng thưởng hoặc người trúng 

thưởng không nhận giải trong thời hạn trả thưởng quy định tại điều 8.5.3, công ty TNHH 

Panasonic Việt Nam có 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. 

 

                                            ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM

                                                (Ký tên & đóng dấu) 
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DANH SÁCH SẢN PHẨM  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Kèm theo CV số: ……………/ĐKKM- Của Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam)  

 


