
Chương trình khuyến mãi "Phong Cách Độc, Lái Cực Bốc Cùng MSX 125"

1. Tên chương trình khuyến mại: “ Phong Cách Độc, Lái Cực Bốc Cùng MSX 125 !”.

  

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các Cửa Hàng Bán Xe và Dịch Vụ do Honda Ủy Nhiệm
(HEAD) trên toàn tỉnh.

  

3. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay cho khách hàng khi mua sản phẩm khuyến mại là 01
phần quà gồm:

  

- 01 Áo Thun MSX thời trang.

  

- 01 Móc chìa khóa MSX.

  

- 01 Thẻ thành viên Honda Plus Premium (Hiệu lực 1 năm kể từ ngày mua xe) dành cho xe
MSX 125.

  

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày  19/10/2014 đến hết ngày 31/12/2014 (căn cứ theo ngày ghi
trên Hóa đơn  bán lẻ tại HEAD) hoặc cho tới khi hết số lượng quà, tùy theo điều kiện  nào đến
trước.

  

5. Hàng hóa khuyến mại: Các kiểu xe bao gồm:

  

- Xe gắn máy nhãn hiệu Honda MSX (K26A 056).

  

6. Đối tượng của chương trình khuyến mại: tất cả khách hàng đáp ứng các điều kiện sau :
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- Mua xe tại các Cửa Hàng Bán Xe và Dịch Vụ do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

  

- Mua trong thời hạn của chương trình hoặc cho tới khi hết số lượng quà, tùy theo điều kiện nào
đến trước

  

- Nộp đầy đủ và đúng hạn các hồ sơ cho HEAD theo yêu cầu, với thông tin trên các hồ sơ phải
trùng khớp với nhau

  

7. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại (cách thức tham gia):

  

Khách hàng khi có nhu cầu mua xe MSX-K26A 056 của Honda Việt Nam đến  Cửa Hàng Bán
Xe và Dịch Vụ do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) trên toàn quốc trong  thời hạn của chương trình
thực hiện các bước như sau:

  

- Bước 1: Khách hàng xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Sổ Hộ  Khẩu (hồ sơ nào
mới hơn sẽ được dùng để đăng ký thông tin xuất hóa đơn)  . HEAD đối chiếu bản gốc và bản
sao của một trong hai loại giấy tờ  (CMND hoặc Sổ Hộ Khẩu), nếu chính xác thì trả lại bản gốc
cho khách  hàng, giữ lại bản sao.

  

- Bước 2: Khách hàng điền đầy đủ, chính xác tên, số CMND hoặc Hộ  khẩu, địa chỉ, số điện
thoại và ký xác nhận vào Danh sách khách hàng đã  nhận quà tặng ( File 2).

  

- Bước 3: Đăng lý thẻ thành viên Honda Plus premium ngay sau khi  khách hàng mua xe, HEAD
tiến hành hướng dẫn khách điền thông tin vào Mẫu  Thông Tin Thành Viên Honda Plus
Premium (File 1).

  

- Bước 4 : Kể từ khi khách hàng nộp Mẫu Thông Tin Thành Viên Honda  Plus Premium , HEAD
phải nhập thông tin khách hàng ngay trên trang  website của Cosmos www.cosmos-vn.net  để
kích hoạt thẻ thành viên Honda Plus Premium cho khách hàng.
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8. Lưu ý: 

  

Về hồ sơ khách hàng: 

  

- Tất cả giấy tờ phải còn hiệu lực (CMND : trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp).

  

- Thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, kiểu xe, số khung, số máy) trên  CMND hoặc Hộ khẩu và
Hóa đơn bán hàng , Mẫu Thông tin Thành Viên Honda  Plus Premium phải khớp nhau và không
bị tẩy xóa. Nếu địa chỉ thường trú  trên CMND không khớp với địa chỉ trên hóa đơn bán hàng
thì khách cần bổ  sung bản sao hộ khẩu, có trang ghi nhận sự thay đổi địa chỉ trùng với  địa
chỉ trên hóa đơn.

  

- Khách hàng sẽ không được hưởng khuyến mại nếu thông tin khách hàng  (tên, địa chỉ, kiểu
xe, số khung số máy) trên CMND hoặc Hộ khẩu và Hóa  đơn bán hàng, Mẫu Thông tin Thanh
Viên Honda Plus Premium không trùng  khớp và/ hoặc bị tẩy xóa.Liên hệ: Mọi thông tin liên
quan đến chương  trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo số điện thoại sau (miễn phí)  để
được hướng dẫn, giải đáp

  

Số điện thoại: 

  

1800.5555.48:dành cho khách hàng sử dụng Mobifone, Vinaphone hoặc VNPT

  

1800.8001 : dành cho khách hàng sử dụng Viettel

  

Thời gian : Từ 07:30 đến 16:30 hàng ngày trong tuần, trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ.
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