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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM MAY MẮN 

“50 NĂM CÙNG VIỆT NAM TIN CẬY VỮNG BỀN – TRI ẤN KHÁCH HÀNG – TRÚNG 

NGÀN IPHONE” 

 
 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Panasonic có mặt tại Việt Nam 1971-2021, chúng tôi tổ chức chương 

trình khuyến mại “50 năm cùng Việt Nam tin cậy vững bền – Tri ân khách hàng, trao ngàn iphone”, 

chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý Khách Hàng với thể lệ như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: 50 năm cùng Việt Nam tin cậy vững bền – Tri ân khách hàng, 

trao ngàn iphone 

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

Panasonic theo danh sách đính kèm. 

3. Thời gian khuyến mại : Từ ngày 15/01/2021 đến hết ngày 11/02/2021 

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

toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng 

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng mua sản phẩm tủ lạnh, máy giặt và điều hoà 

Panasonic áp dụng khuyến mại (theo Danh sách đính kèm) tại các cửa hàng, siêu thị điện máy 

 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. 

7. Cơ cấu giải thưởng chương trình khuyến mại: 
 

Cơ Cấu 

Giải 

thưởng 

Cơ cấu giải 

thưởng 

 
Nội dung giải thưởng 

Trị giá giải 

thưởng 

(VND) 

 
Số giải 

 
Thành Tiền (VND) 

 
Giải nhất 

Điện thoại 

Iphone 12 - 

64GB 

Điện thoại Iphone 12 

64GB mỗi giải trị giá 

24.990.000 

 
24.990.000 

 
1.400 

 
34.986.000.000 

Tổng cộng 1.400 34.986.000.000 

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại dự kiến: 15% 

 

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

8.1. Cách thức tham gia chương trình khuyến mại: 



- Khách hàng mua và kích hoạt bảo hành điện tử thành công từ ngày 15/01/2021 đến hết ngày 

11/02/2021 trên toàn quốc sẽ có cơ hội tham gia quay số xác định trúng thưởng 1.400 giải Điện thoại Iphone 

12 64GB trị giá 24.990.000 VNĐ/1 giải thông qua tin nhắn thông báo. 

-  Mỗi số điện thoại chỉ được nhận tối đa 03 mã số dự thưởng trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình. 

-  Khi tham gia chương trình, Khách hàng đồng ý cung cấp thông tin cho Công ty TNHH Panasonic 

 Việt Nam để triển khai và thực hiện chương trình này. 

- Cách thức tham gia cụ thể như sau: 

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

 

Đối với Siêu thị, 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 bảo hành điện tử qua tin nhắn 

hoặc App E-warranty. 

- Với trường hợp Cửa hàng điện máy đăng ký kích hoạt Bảo hành điện tử qua tin nhắn, 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: 

- PANASONIC: SP cua quy khach với [Tên model] [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 tin nhắn xác nhận cho phép Panasonic sử dụng thông tin theo cú pháp: 

Pana CO hoặc Pana KHONG gửi 8050 

- Sau khi nhắn tin xác nhận về việc có cho phép Panasonic sử dụng thông tin khách hàng với mục 

đích như đã nêu trên, ngay lập tức khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận Khách hàng kích hoạt Bảo 

hành điện tử thành công gửi vào số điện thoại đã đăng ký theo cú pháp ở Bước 4 và tin nhắn thông báo mã 

số tham gia chương trình Quay số trúng thưởng ở Bước 5 bên trên. 

Với trường hợp khách hàng đăng ký kích hoạt bảo hành qua App E-warranty, khách hàng 

thực hiện các bước sau: 

• 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: 
 

Cách 2: Quét Barcode như hình mô tả bên dưới: 
 

 

 

 
Cách 3: Quét QRcode như hình mô tả bên dưới: 



 
 

Sau khi 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 

bn trên 

Mã dự thưởng tham gia chương trình khuyến mãi gửi kèm theo tin nhắn gồm 6 số được đánh số ngẫu nhiên 

từ 000001 đến 200000. 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: 200.000 mã. 

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 

 
Đợt 1 

 
20h ngày 05/02/2021 

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 15-01-2021 đến hết 24g 28-01-2021 

 
Đợt 2 

 
20h ngày 26/02/2021 

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 29-01-2021 đến hết 24g 11-02-2021 

8.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

Mã số dự thưởng do Công ty TNHH Panasonic Việt Nam phát hành, bao gồm 6 số được đánh số ngẫu nhiên 

từ 000001 đến 200000. Mỗi mã dự thưởng là duy nhất và không trùng nhau. 

8.3. Quy định về thời gian, địa điểm và cách xác định 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 chính mã số dự thưởng của khách hàng. Quay một lần xác định một khách hàng trúng 

thưởng. Khi vòng xoay dừng lại, số nào hiện lên trùng với mã số dự thưởng thì khách hàng đó trúng giải. 

Cách thức quay số: Quay số diễn ra tại website: www.panasonicbocthamtrungthuong.com.vn 

Chương trình quay thưởng sẽ được livestream trực tiếp vào 20h ngày 05/02/2021 và 26/02/2021 tại Fanpage 

Panasonic Vietnam: https://www.facebook.com/PanasonicVietnam 

Địa điểm quay số điện tử tại văn phòng Công Ty địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, 

Hà Nội 

http://www.panasonicbocthamtrungthuong.com.vn/
https://www.facebook.com/PanasonicVietnam


9. Nội dung chi tiết về cách thức trao giải: 

9.1. 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 sắm sản phẩm và 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-12.html 

- Để 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 theo 

cú pháp: Chuc mung Quy khach da trung thuong chuong trinh “Tri an khach hang – Trao ngan Iphone” cua 

cong ty TNHH Panasonic Viet Nam tai livestream ngay … Cong ty TNHH Panasonic Viet Nam se gọi dien 

thong bao va huong dan thu tuc can chuan bi de nhan thuong. 

- Trong vòng 03 ngày kể từ khi gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng Công ty TNHH Panasonic 

Viet Nam sẽ gọi điện để thông báo trúng thưởng, hướng dẫn các thủ tục cần chuẩn bị để nhận thưởng và đề 

nghị khách hàng cung cấp địa chỉ cụ thể của khách hàng. 

- Trong vòng 07 ngày tiếp theo Công ty TNHH Panasonic Việt Nam sẽ cử nhân viên đến địa chỉ 

mà khách hàng cung cấp để xác minh và thu thập các thông tin sau: 

• 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. 

• Bản sao CMND hoặc Căn cước công dân của người trúng thưởng. Trong trường hợp nhận 

thay, cần bổ sung bản sao CMND hoặc Căn cước công dân, Giấy ủy quyền của người nhận thay. 

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

Khách hàng gửi lại các hình ảnh xác minh này cho nhân viên Panasonic để hoàn thiện thủ tục nhận thưởng. 

Nhân viên Panasonic xác nhận số điện thoại đăng kí bảo hành, họ và tên người mua, tên model sản phẩm 

và mã số serial trên sản phẩm đang sử dụng tại nơi cư trú. Nếu có bất cứ thông tin nào không trùng khớp 

với thông tin kích hoạt bảo hành điện tử trước đó, Công ty TNHH Panasonic sẽ từ chối trao thưởng. 

 

o Thời gian và địa điểm trao giải: 

 

• Sau khi nhân viên Panasonic được cử tới nhận đầy đủ các chứng từ theo thủ tục trao thưởng 

nêu trên, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam sẽ cử nhân viên đến trao giải thưởng cho khách hàng 

trong vòng 11 ngày tại địa chỉ mà khách hàng đã cung cấp. 

 

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

hàng trúng giải trong chương trình khuyến mại. 

9.2. 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 

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 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panasonic.com%2Fvn%2Fevents-and-promotions%2Fpromotions%2Fmua-panasonic-trung-iphone-12.html&data=04%7C01%7Cqin.xin%40concentrix.com%7C2760692c9bb140a837f808d8b1f12825%7C599e51d62f8c43478e591f795a51a98c%7C0%7C0%7C637454996612064550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=heYxGWj10TqH1hJ8nc0gz1LvJJIyykhGbYsCCHEOm7w%3D&reserved=0


Xin trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự hợp tác của quý Đại lý. 

Chân thành cảm ơn. 

 
 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM 

 

 

 

 

ĐINH TIẾN KIÊN 

GIÁM ĐỐC MARKETING 


