THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“RỘN RÀNG CHÀO HÈ – NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ”
1. Tên chương trình: “RỘN RÀNG CHÀO HÈ – NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ”.
2. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
3. Sản phẩm khuyến mại: Gói ứng dụng học tập từ 03 tháng trở lên của Kiến Guru.
4. Thời gian triển khai: 15/07/2020 - 31/07/2020.
Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu hệ thống Kiến Guru ghi nhận đã trao đủ 890 phần
quà cho khách hàng đủ điều kiện.
Danh sách khách hàng trúng quà được thông báo trên website https://www.kienguru.vn/khuyenmai
vào ngày 31/07/2020.
5. Đối tượng tham gia:

▪

Khách hàng đăng ký mua và hoàn tất thanh toán gói ứng dụng học tập bất kỳ từ 03 tháng trở lên
của Kiến Guru trong thời gian chương trình.

▪

Chương trình không áp dụng cho nhân viên của Kiến Guru.

6. Thông tin quà tặng:
Nội dung quà tặng
Sổ tay Kiến Guru
Áo mưa Kiến Guru
Bình nước Kiến Guru
Voucher Got It 50K
Voucher Got It 20K
Tổng cộng

Trị giá
(VNĐ)
80.000
60.000
34.000
50.000
20.000

Số lượng
90
200
200
200
200
890

Thành tiền
(VNĐ)
7.200.000
12.000.000
6.800.000
10.000.000
4.000.000
40.000.000

7. Cách thức tham gia chương trình:
Khách hàng thực hiện 04 bước sau:

▪

Bước 1: Đăng ký ứng dụng Kiến Guru (tải ứng dụng trên Google Play hoặc App Store), mua gói
học tập bất kỳ từ 03 tháng trở lên của Kiến Guru và hoàn tất thanh toán.

▪

Bước 2: Nhận mã tham gia Minigame Kiến Guru từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Kiến Guru
trong vòng 24 giờ sau khi hoàn tất thanh toán. Mỗi đơn hàng được cấp 01 mã tham gia.

▪

Bước 3: Truy cập https://www.kienguru.vn/quay-la-trung , bấm nút “CHƠI NGAY” để nhập mã
tham gia và điền các thông tin (gắn kết với tài khoản sử dụng Kiến Guru) như dưới đây để được
nhận quà:
Nhập mã tham gia:

Nhập thông tin:

▪

Bước 4: Nhấn nút “CHƠI NGAY” để bắt đầu Minigame. Mỗi mã tham gia được áp dụng cho
một lượt chơi. Kết thúc lượt chơi, khách hàng chọn được phần quà ở ô nào sẽ nhận được phần
quà ở ô đó.

➢ Kết quả phần quà sẽ được thông báo ngay khi kết thúc lượt chơi Minigame Kiến Guru.

➢ Minigame Kiến Guru sẽ tự động dừng khi hệ thống thông báo đã trao đủ 890 phần quà hoặc ngay
khi kết thúc thời hạn chương trình.
8. Cách thức trao giải:
▪

Ngay khi kết thúc lượt chơi và hệ thống gửi email quà tặng đến khách hàng, Kiến Guru lập tức
gửi quà ngay đến khách hàng theo địa chỉ đã cung cấp. Kiến Guru không chịu trách nhiệm và
không giải quyết mọi khiếu nại bất kỳ liên quan đến việc thất lạc, mất quà, trễ hạn hoặc không
nhận được quà do khách hàng tự ý thay đổi hoặc cung cấp không đúng địa chỉ, thông tin liên lạc
mà không do lỗi của Kiến Guru. Đối với phần quà là Voucher Got It, Kiến Guru sẽ liên hệ khách
hàng để gửi mã voucher hoặc gửi qua email, tin nhắn zalo/sms cho khách hàng.

▪

Kiến Guru có quyền loại người tham gia khỏi chương trình mà không cần thông báo nếu người
tham gia đó sử dụng tài khoản ảo, tài khoản giả, nhập dữ liệu không chính xác, gian lận hoặc

những trường hợp khác tương tự được coi là đáng ngờ gây ảnh hưởng đến kết quả cũng như tính
trung thực của chương trình.
▪

Thời hạn chót gửi quà đến hết ngày 30/08/2020. Trong vòng 03 ngày trước ngày hết hạn khách
hàng trúng quà không nhận được quà, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Kiến
Guru theo hotline (028) 36 200 214 để được trợ giúp. Kiến Guru không giải quyết tranh chấp
hoặc khiếu nại bất kỳ phát sinh liên quan đến trao quà sau ngày 30/08/2020.

▪

Khách hàng nhận quà vui lòng xuất trình các thông tin nhận quà đã đăng ký với Kiến Guru, mã
đơn hàng, mã tham gia Minigame hoặc các thông tin phù hợp với thông tin khách hàng đã cung
cấp.

9. Quy định khác:
•

Người tham gia được nhận quà phải là khách hàng đã hoàn tất thanh toán gói học tập bất kỳ từ
03 tháng trở lên của Kiến Guru và không đổi trả hàng.

•

Quà tặng của chương trình không được quy đổi thành tiền mặt. Chương trình không áp dụng đối
với các gói học dưới 03 tháng của Kiến Guru hoặc các khách hàng đổi trả hàng ngay khi kết thúc
lượt chơi.

•

Khi tham gia chương trình, khách hàng/người tham gia đã đồng ý với với các điều khoản, điều
kiện, quy định (nếu có) của Kiến Guru.

•

Nếu có bất kỳ thay đổi về thể lệ chương trình, Kiến Guru sẽ lập tức thông báo trên website
https://www.kienguru.vn/khuyenmai hoặc Facebook fanpage chính thức của Kiến.

•

Khách hàng nhận thưởng nộp các loại thuế, phí phát sinh liên quan theo quy định hiện hành của
Nhà nước (nếu có).

•

Kiến Guru không là nhà cung cấp/gia công quà tặng của chương trình và trong phạm vi pháp luật
cho phép, Kiến Guru không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến chất lượng cũng như các
sản phẩm và/hoặc quà tặng liên quan khi sử dụng.

•

Kiến Guru được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng trúng quà (nếu có) trong các
chương trình truyền thông và quảng bá sản phẩm dịch vụ của chương trình “RỘN RÀNG CHÀO
HÈ – NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ” mà không phải xin phép khách hàng hoặc không phải trả thêm bất
kỳ khoản tiền, chi phí quảng cáo nào.

•

Mọi thắc mắc, tranh chấp nếu có liên quan đến chương trình sẽ được giải quyết và quyết định
cuối cùng bởi Kiến Guru.

•

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ:
Hotline chăm sóc khách hàng (028) 36 200 214, email: support@kienguru.vn hoặc Facebook
chính thức của Kiến https://www.facebook.com/kienguru/ để được hướng dẫn, giải đáp.

