THỂ LỆ GAME “TRẢI NGHIỆM KHÁC”
1. Tên chương trình khuyến mại: “Trải nghiệm khác”
2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Nước chanh leo Pushmax
3. Thời gian khuyến mại: Từ 01/07/2017 – 14/08/2017
4. Phạm vi khuyến mại: Hà Nội
5. Hình thức cuộc thi: Tham dự trò chơi trên website www.trainghiemkhac.vn để có cơ hội
đổi sản phẩm nước chanh leo Pushmax
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Công dân đang sinh sống tại Việt Nam (gọi
là “Người Tham Dự”) có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo pháp
luật Việt Nam.
7. Nội dung và chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
7.1 Thể lệ chương trình:
7.1.1. Điều kiện tham dự: Người tham dự phải có tài khoản Facebook và phải like (thích)
trang Facebook Pushmax theo link https://www.facebook.com/pushmax.lh/ để tham dự cuộc
thi.
7.1.2 Cách thức tham dự:
Bước 1: Nghe bài nhạc nền dưới để nhớ giai điệu bài hát.
Bước 2: Hát đúng nhạc của bài hát và hát thật to khi gặp chướng ngại vật để nhân vật chanh
leo có thể di chuyển chính xác.
Bước 3: Nhận mã số đổi quà của Pushmax.
7.2 Quy định xác định đạt giải thưởng:
- Với mỗi lượt chơi đạt từ 3 điểm trở lên, người chơi sẽ nhận được một mã code để đổi quà
Pushmax có quyền thay đổi mức điểm được nhận mã code bất cứ lúc nào mà không cần
thông báo trước.
- BTC có quyền đưa ra quyết định sau cùng về tính hợp lệ của người tham dự chương trình.
7.3 Địa điểm, cách thức và thủ tục nhận giải thưởng:
7.3.1. Điều kiện nhận giải thưởng
- Người tham dự đạt giải chỉ được nhận giải thưởng khi xuất trình được CMND có họ tên,
ngày sinh, số CMND.
- Pushmax chỉ trao giải cho cá nhân đã đứng tên tham dự vào chương trình.

- BTC không chịu trách nhiệm trong trường hợp người đạt giải không cung cấp đủ giấy tờ
cần thiết để xác nhận.
- Mỗi người tham dự chỉ được đổi quà bằng một email duy nhất.
7.3.2 Cách thức và thủ tục nhận giải thưởng: Người nhận giải sẽ đến đổi quà tại 1 trong 25
cửa hàng Circle K (theo danh sách) trên địa bàn TP. Hà Nội.
7.3.3 Hạn cuối đổi thưởng: Đến hết ngày 20/8
8. Đầu mối giải đáp thắc mắc: Về các vấn đề liên quan đến cuộc thi, vui lòng gửi tin nhắn
trực tiếp đến fanpage https://www.facebook.com/pushmax.lh/
9. Một số điều khoản khác:
- Khi tham dự chương trình này có nghĩa là đối tượng dự thi đã đồng ý với mọi điều kiện của
chương trình.
- Đối tượng tham dự không thuộc các trường hợp sau:


Nhân viên công ty tổ chức chương trình, các văn phòng trực thuộc nhãn hàng nước
trái cây Pushmax, các công ty in ấn, quảng cáo có liên quan và thân nhân của các đối
tượng này.



Đối tượng đã từng được BTC thông báo là không được phép tham dự vào cuộc thi.

- Người chính thức nhận giải thưởng phải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân không
thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Pushmax đảm bảo công bằng và cơ hội bình đẳng cho tất cả các thí sinh. Pushmax có quyền
hủy giải thưởng của thí sinh cung cấp thông tin không đúng sự thật hoặc có hành vi gian lận
điện tử (vi phạm hệ thống, vi phạm pháp luật…). Tất cả các hành vi tương tự nêu trên đều
không được công nhận thắng cuộc và phần chơi sẽ bị huỷ.
- Giải thưởng không được chuyển nhượng và không có giá trị quy đổi dưới bất kỳ hình thức
nào.
- Pushmax có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào. Thay đổi sẽ được
công bố trên trang fanpage ‘Nước trái cây Pushmax’
- Pushmax không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại bao gồm cả trực tiếp, đặc biệt, ngẫu
nhiên, do hậu quả, bị phạt hoặc bất kỳ tổn thất, chi phí của bất kỳ loại có thể phát sinh, trực
tiếp hoặc gián tiếp, thông qua việc sử dụng các trang web này hoặc thông qua việc tải dữ liệu
về hoặc giải thưởng/ quà tặng sản phẩm được mua lại/ trao, bao gồm nhưng không giới hạn
đối với bất cứ điều gì gây ra bởi virus, hoạt động hoặc không hoạt động của bất kỳ hệ thống

máy tính, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm hoặc chương trình trục trặc, hoặc bất
kỳ khác sai sót, thất bại hoặc chậm trễ trong việc truyền máy tính hoặc kết nối mạng.
- Quyết định của Pushmax trên tất cả các vấn đề nêu trên được coi là cuối cùng và bất cứ thắc
mắc hay khiếu nại sẽ không được giải quyết.
- Những người chiến thắng phải nhận thưởng trong thời gian qui định của BTC.
- Pushmax được quyền sử dụng hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng
cáo, thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. BTC sẽ lưu trữ lại thông
tin và hình ảnh của người thắng cuộc nhằm làm bằng chứng phục vụ cho công tác kiểm tra
giám sát.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Pushmax
sẽ 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.
- Pushmax cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến
mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

