THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
TAMDA PROMO 2022
(tính đến ngày 24.02.2022)
Đối tượng tham gia chương trình

I.
•

Áp dụng cho mọi đối tượng khách hàng có đăng ký thẻ Tamda Foods với đầy đủ thông tin
IČO, DIČ tại các chi nhánh thuộc Tập đoàn Tamda.

•

Trong đó bao gồm:
➢ Tamda Foods Praha (Sapa)
➢ Tamda Foods Brno
➢ Tamda Foods Ústí nad Labem
➢ TamdaExpress.eu Praha ( Hostivice)
➢ TamdaExpress.eu Brno
➢ TamdaExpress.eu Ústí nad Labem
Thời gian diễn ra chương trình

II.
•

Chương trình diễn ra từ 28.03.2022 đến 29.05.2022 với khách hàng mua hàng trực
tiếp tại các chi nhánh thuộc Tập đoàn Tamda, bao gồm Tamda Foods Praha, Tamda
Foods Brno và Tamda Foods Ústí nad Labem.

•

Đối với dịch vụ Tamda Express Praha, Brno và Ústí nad Labem, áp dụng cho các đơn
hàng được xác nhận trên website www.tamdexpress.eu từ 26.03.2022 đến 28.05.2022.

•

Lễ bốc thăm tuần (Livestream) sẽ được diễn ra vào 14:00 thứ 3 hàng tuần

•

Lễ bốc thăm giải đặc biệt – dự kiến giữa tháng 6, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

•

Thời gian tiến hành bốc thăm trúng thưởng chia thành 09 tuần.

Cơ cấu giải thưởng

III.
•

Giải đặc biệt bốc thăm tại Gala:
➢ 1 xe ô tô BMW X6 xDrive40d

•

Giải thưởng tuần
➢ Giải nhất: 9x Điện thoại iPhone 13 Pro Max
➢ Giải nhì: 10x Máy hút bụi Dyson V15™ Detect Absolute
➢ Giải ba: 10x Máy điều hòa Dyson Purifier Cool™ TP07

III.

Cách thức tham gia
•

Áp dụng với những đơn hàng được mua trực tiếp tại cửa hàng và đặt hàng qua dịch vụ
TamdaExpress.eu.
➢ Không áp dụng với các mặt hàng được mua tại quầy thuốc lá.
➢ Không áp dụng với đơn hàng từ Phòng kinh doanh.
➢ Không áp dụng với khách hàng không có thẻ Tamda Foods.

1. Với khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng Tamda Foods Praha, Brno và Ústí nad
Labem:
Phiếu bốc thăm trúng thưởng sẽ được phát khi khách mua hàng trong thời gian từ
28.03.2022 đến 29.05.2022
Phiếu bốc thăm trúng thưởng được áp dụng cho tất cả khách hàng có thẻ khi mua hàng tại các
chi nhánh Praha, Brno và Ústí nad Labem với số tiền trên 5000Kč (Đã bao gồm DPH) cho
một lần mua (1 lá phiếu cho mỗi 5000Kč giá trị hóa đơn mua hàng) Ví dụ: 4999Kč chưa đủ
tiêu chuẩn nhận phiếu, 5000 Kč nhận 1 phiếu, 9999 Kč nhận 1 phiếu.
a. Phiếu bốc thăm trúng thưởng gồm 2 phần:
■ Phần Tham gia bốc thăm - khách hàng tách ra và bỏ vào thùng bốc thăm.
■ Phần Dành cho khách hàng - khách hàng giữ lại để đối chiếu khi nhận
giải.

b. Nhân viên quầy tính tiền sẽ phát phiếu bốc thăm tương ứng với số tiền hàng trên
hóa đơn. Khách hàng trực tiếp bỏ phần Phiếu tham gia bốc thăm vào thùng phiếu
tại cửa hàng Tamda Foods.
Mỗi phiếu bốc thăm sẽ được kết nối với từng hóa đơn tính tiền của khách hàng.

2. Với khách đặt hàng qua dịch vụ giao hàng tận nơi TamdaExpress.eu
Phiếu bốc thăm trúng thưởng cho khách đặt hàng qua dịch vụ TamdaExpress.eu sẽ
được áp dụng cho các đơn hàng được gửi và xác nhận trong thời gian từ 26.03.2022 28.05.2022
a. Phiếu bốc thăm trúng thưởng được áp dụng đối với tất cả khách hàng khi đặt
hàng qua dịch vụ TamdaExpress.eu với số tiền trên 6.000 Kč (Đã bao gồm DPH)
cho một đơn hàng được xác nhận. (1 lá phiếu cho mỗi 6.000 Kč giá trị đơn hàng
được xác nhận) Ví dụ: 5999Kč chưa đủ tiêu chuẩn nhận phiếu, 6.000Kč nhận 1
phiếu, 11.999Kč nhận 1 phiếu.
Phiếu sẽ được phát tương ứng với giá trị đơn hàng khách gửi đi.
b.

Phiếu bốc thăm trúng thưởng gồm 2 phần:
■ Phần Tham gia bốc thăm trúng thưởng, nhân viên Tamda sẽ bỏ trực tiếp
vào thùng phiếu bốc thăm (ngoại trừ nếu khách hàng muốn nhận và bỏ
trực tiếp vào thùng phiếu tại cửa hàng, như ghi trong điểm d. dưới đây)
■ Phần Dành cho khách hàng, khách hàng giữ lại để đối chiếu khi nhận
giải.

c.

Nhân viên Tamda Express sẽ xuất số phiếu bốc thăm trúng thưởng tương ứng
với giá trị hóa đơn và gửi qua lái xe đến khách hàng kèm theo chứng từ giao
hàng.

d.

Nhân viên Tamda Express khi giao hàng sẽ chỉ trao cho khách hàng phần Dành
cho khách hàng để khách giữ đối chiếu khi trúng giải. Trong trường hợp khách
hàng muốn nhận cả 2 phần bao gồm phần Tham gia bốc thăm và phần Dành cho
khách hàng, khách hàng sẽ phải điền vào ghi chú khi gửi đơn hàng.

Khách hàng sẽ kiểm tra số lượng phiếu và kí nhận vào Phiếu biên nhận.
Mỗi phiếu bốc thăm sẽ được kết nối với từng hóa đơn tính tiền của khách hàng.
Hình thức nhận giải

V.

Khách hàng trúng thưởng sẽ được liên hệ nhận giải qua điện thoại hoặc email. Địa chỉ
email và số điện thoại sẽ được liên lạc qua thông tin khách hàng đăng ký trong thẻ khách
hàng. Khách hàng vui lòng xác nhận số điện thoại và địa chỉ nếu có thay đổi tại quầy
Informace các chi nhánh.
•

Đối với giải thưởng tuần

Các giải thưởng sẽ được trao trực tiếp tại chi nhánh Tamda Foods Praha. Trong trường
hợp khách không đến được Praha, giải thưởng sẽ được chuyển đến các chi nhánh gần với
khách hàng nhất: Tamda Foods Brno hoặc Tamda Foods Ústí nad Labem.
Trong vòng 7 ngày từ ngày giải thưởng được công bố, khách hàng phải liên hệ để xác
nhận với ban tổ chức chương trình – số điện thoại : Ngọc Anh 776 408 111 hoặc email:
marketing@tamda.eu, nếu không giải thưởng sẽ bị hủy.
Khách hàng khi nhận giải cần chứng minh sở hữu cuống phiếu khớp với phiếu trúng
thưởng bốc thăm.

Trường hợp khách hàng không thể trực tiếp nhận giải thưởng có thể uỷ quyền người khác
nhận giải thay.
•

Đối với giải đặc biệt: Sẽ được rút thăm và trao trực tiếp tại đêm Gala.

Đối với khách hàng không tham dự hoặc tham dự nhưng có phiếu không hợp lệ, giải
thưởng sẽ ngay lập tức bị hủy. Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm lại.
➢ Phiếu không hợp lệ được hiểu là phiếu không còn nguyên vẹn 100%, có dấu hiệu
đã cắt ghép, tẩy xóa hay bôi vẽ.
➢ Đối với khách hàng không thể tham dự, có thể ủy quyền cho người khác tham dự
thay và phải thông báo thông tin này với Ban tổ chức trước ngày 10.06.2022.
Người tham dự thay cần mang theo:
1. Lá phiếu hợp lệ tham dự Gala Dinner 2022
2. Giấy ủy quyền có chữ ký và dấu công chứng của cơ quan hành chính tại Séc
(úřad) hoặc tại Czech Point.
VII.

Thể lệ chung
•

Hàng tuần sẽ bốc thăm chọn ra 8 phiếu tham gia Vòng bốc thăm đặc biệt tại Gala
Dinner. Đặc biệt, đối với tuần 1 diễn ra chương trình, sẽ bốc thăm 16 phiếu tham dự
Gala.Tổng có 80 phiếu tham gia vào đêm Gala Dinner.

•

Giải thưởng tuần được bốc thăm tổng cộng 3 lần, được chọn từ những phiếu tham
dự bỏ vào thùng phiếu bốc thăm trong mỗi tuần. Mỗi tuần sẽ bốc thăm 1 giải nhất,
1 giải nhì, 1 giải ba. Đối với tuần bốc thăm đầu tiên, sẽ bốc thăm 1 giải nhất, 2 giải
nhì, 2 giải ba.

•

Phiếu tham dự mỗi tuần được tổng hợp từ cả Tamda Foods Praha, Brno và Ústí
nad Labem và dịch vụ TamdaExpress.eu.

•

Phiếu tham dự phải đúng trong thời gian mua hàng của tuần đó. Khách hàng bỏ
phiếu vào thùng có tuần khác với tuần mua hàng trên hóa đơn thì sẽ tính là không
hợp lệ.

•

Mỗi tuần bốc thăm một khách hàng chỉ được tối đa một phiếu vào GALA
DINNER. Trong tổng 8 tuần bốc thăm, 1 khách hàng có thể được tối đa 3 phiếu
tham gia vào Gala Dinner.

•

Trong trường hợp:
▪ Trúng giải tuần,khách hàng mất phiếu trúng giải hàng tuần, giải thưởng sẽ bị hủy.
▪ Trúng giải đặc biệt, khách hàng phải có mặt tại GALA cùng cuống phiếu, nếu
không giải thưởng sẽ được bốc lại.

•

Khách hàng mất phiếu tham dự GALA DINNER - Cần báo cho công ty trước
ngày 10.06.2022.

•

Khách hàng trúng các giải thưởng trị giá từ 10.000,- Kč trở lên sẽ phải tự trả thuế
thu nhập.

•

Khách hàng trúng giải thưởng đặc biệt sẽ phải tự trả thuế thu nhập. Thông tin chi tiết
sẽ được cập nhật tại trang web www.tamda.eu/promo2022.

