THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: “BỒ SUNG LỢI KHUÂN – NHẬN QUÀ SIÊU
CHUẨN”.
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các sản phẩm thực phẩm bổ sung
Kombucha quy cách thùng (12 lon/ thùng) bao gồm các hương vị sau:
- Thực phẩm bổ sung: Kombucha Lựu Đỏ;
- Thực phẩm bổ sung: Kombucha Dâu Tây;
- Thực phẩm bổ sung: Kombucha Ổi Hồng;
- Thực phẩm bổ sung: Kombucha Cam Đào;
- Thực phẩm bổ sung: Kombucha Xoài Kiwi;
- Thực phẩm bổ sung: Kombucha Gừng Vàng;
- Thực phẩm bổ sung: Kombucha Việt Quất;
- Thực phẩm bổ sung: Kombucha Chanh Sả;
- Thực phẩm bổ sung: Kombucha Chanh Dây.
3. Thời gian khuyến mại: 20/10/2020 đến ngày 19/11/2020.
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức
khác): khuyến mại mang tính may rủi, quay số vào cuối chương trình để xác định
người trúng thưởng.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất
cả người tiêu dùng mua sản phẩm khuyến mại trừ thành viên của các pháp nhân có
liên quan đến việc sản xuất sản phẩm và tổ chức chương trình khuyến mại này.
Đối tượng được tham gia chương trình khuyến mại là khách hàng mua sản phẩm
khuyến mại do Công ty TNHH Thương Mại Yeah1 (“Y1C”) phân phối thuộc chương
trình khuyến mại và có CMND hoặc CCCD để được tham gia chương trình.
Nhân viên và người thân của nhân viên Công ty Cổ Phần Goody Group, Công ty
TNHH Thương Mại Yeah1 (“Y1C”), Tổng kho, Các kênh siêu thị, Nhà phân phối/
Đại lý và nhân viên của Nhà phân phối/ Đại lý của Công ty Cổ Phần Goody Group,
Công ty TNHH Thương Mại Yeah1 (“Y1C”) và các Công ty có dịch vụ liên quan đến
chương trình khuyến mại này không được tham gia chương trình.
7. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải
thưởng

Giải 1

Nội dung giải thưởng (chưa chi tiết)

Bộ dưỡng da chuyên sâu Estee Lauder
Bộ sản phẩm gồm: 1 x Estee Lauder

Trị giá giải
Số Thành tiền
thưởng
giải
(VNĐ)
(VNĐ)
5.000.000 10

50.000.000

Advanced Night Repair Synchronized
Multi-Recovery Complex 50ml

Giải 2

Bộ dưỡng da Cao cấp làm sáng chống
oxy hóa Innisfree Jeju Pomegranate
Bộ sản phẩm bao gồm:
Sữa rửa mặt ngăn ngừa lão hóa từ lựu
innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing
Foam Cleanser 150ml; Tinh chất ngăn
ngừa lão hóa từ lựu innisfree Jeju
Pomegranate Revitalizing Serum 50ml
Tinh chất ngăn ngừa lão hóa từ lựu
innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing
Serum 8ml; Nước cân bằng ngăn ngừa
lão hóa từ lựu innisfree Jeju
Pomegranate Revitalizing Toner 15ml
Sữa dưỡng ngăn ngừa lão hóa từ lựu
innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing
Emulsion 15ml; Kem dưỡng ngăn ngừa
lão hóa từ lựu innisfree Jeju
Pomegranate Revitalizing Capsule
Cream 10ml

3.000.000 20

60.000.000

Giải 3

Bộ dưỡng da Cao cấp The Face shop
bao gồm: Tinh Chất Chống Lão Hóa The
2.000.000 30
Therapy Blending Formula Ampoule
(7ml x 5ea)

60.000.000

Giải 4

Bộ dưỡng da Cao cấp The Body Shop
bao gồm:
Shea Shower Cream 250ml
Shea Body Butter 200ml
Shea Body Scrub 50ml
Shea Hand Cream 30ml
Shea Body Mist 100ml

75.000.000

Giải 5

Mặt Nạ Đất Sét Vedette Oliu 140g
(Dạng hũ)

Tổng cộng:
Tổng giá trị giải thưởng: 365.000.000 đồng.
Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

1.500.000 50

60.000 2.000 120.000.000
2.110 365.000.000

Trong trường hợp các giải thưởng trên hết hàng trên thị trường sẽ thay mặt hàng khác
có giá trị tương đương.
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham
gia chương trình khuyến mại:
Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 19/11/2020, khi khách hàng truy cập website thương mại
điện tử Yeah1mall.vn của Y1C để mua tối thiểu 01 (một) thùng sản phẩm khuyến mại
sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng của chương trình: BỒ SUNG LỢI
KHUÂN – NHẬN QUÀ SIÊU CHUẨN” trên phần mềm quay số trúng thưởng ngẫu
nhiên tại đường dẫn https://www.luckydraw.live/.
Một khách hàng có thể mua sản phẩm nhiều lần để nhận được nhiều MÃ ĐƠN HÀNG.
Với mỗi đơn hàng giao nhận, thanh toán thành công, khách hàng được nhận một MÃ
ĐƠN HÀNG tham gia quay số bốc thăm trúng thưởng.
8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng
Cách thức để Khách hàng nhận được MÃ ĐƠN HÀNG tham gia chương trình khuyến
mại:
BƯỚC 1: Khách hàng truy cập website yeah1mall.vn;
Bước 2: Khách hàng chọn mua ít nhất 01 (một) thùng sản phẩm STARKOMBUCHA >
thêm vào giỏ hàng > đăng nhập/tạo tài khoản > điền thông tin giao hàng > thanh toán
(Online/ COD);
Bước 3: Khách hàng đặt hàng thành công và nhận được MÃ ĐƠN HÀNG (mã này dùng
tham gia dự thưởng) lưu tại mục “Quản lý đơn hàng” trên website yeah1mall.vn

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

Bằng chứng xác định trúng thưởng là các MÃ ĐƠN HÀNG của chương trình lưu trên
tài khoản của khách hàng trên website yeah1mall.vn khi khách hàng giao dịch thành
công và trên hệ thống lưu trữ của chương trình.
MÃ ĐƠN HÀNG gồm 10 ký tự số. Tổng số phát hành 20.000 (hai mươi nghìn) MÃ
ĐƠN HÀNG.
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
- Thời gian quay số trúng thưởng diễn ra từ 10h00 25/11/2020 cho các mã đơn hàng
phát sinh từ 00h00 20/10/2020 đến ngày 23h59 19/11/2020.
- Địa điểm xác định trúng thưởng: Thực hiện quay số trúng thưởng tại văn phòng Công
ty TNHH Thương Mại Yeah1, số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM
- Cách thức xác định trúng thưởng: việc quay số sẽ được thực hiện bằng phần mềm máy
tính để xác định mã số trúng thưởng từ dữ liệu mã đơn hàng đã phát hành từ ngày
20/10/2020 đến ngày 19/11/2020 với sự chứng kiến của đại diện Công ty TNHH
Thương Mại Yeah1 và đại diện khách hàng tham gia chương trình khuyến mại. Việc
quay số sẽ quay từ Giải 5 cho đến Giải 1. Lễ quay số xác định trúng thưởng được thực
hiện phát trực tiếp (“livestream”) tại fanpage: https://www.facebook.com/yeah1mall.vn
. Kết quả được chiếu trên màn hình lớn để những người tham gia buổi quay số theo dõi,
sau khi xác định được mã đơn hàng trúng giải, ban tổ chức chương trình sẽ công bố
ngay lặp tức cho mọi người tham gia buổi quay số và công bố tại fanpage:
https://www.facebook.com/yeah1mall.vn
Kết quả quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành biên bản và có chữ ký xác
nhận của đại diện khách hàng tham dự.
8.5 Thông báo trúng thưởng:
-Danh sách khách hàng trúng thưởng được công bố tại fanpage:
https://www.facebook.com/yeah1mall.vn trong vòng 24 giờ sau khi có kết quả quay số.
- Tất cả kết quả trúng thưởng của khách hàng được lưu lại trên hệ thống. Trong vòng 3
(ngày) từ lúc có kết quả quay số, khách hàng có thể kiểm tra lại kết quả trúng thưởng
của mình bằng cách xem nội dung video livestream tại fanpage:
https://www.facebook.com/yeah1mall.vn
- Từ ngày 25/11/2020 đến ngày 16/12/2020, Ban tổ chức sẽ liên lạc với khách hàng
trúng giải qua số điện thoại khách hàng đăng ký khi mua hàng để thông báo trúng giải.
8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
Trao thưởng trực tiếp tại văn phòng của Công ty TNHH Thương Mại Yeah1, số 191
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM hoặc gửi qua đường bưu điện khi khách hàng ở
xa không thể đến văn phòng nhận thưởng.
- Trường hợp khách hàng đến trực tiếp tại văn phòng Công ty TNHH Thương mại Yeah1
để nhận giải, giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho khách hàng khi khách hàng xuất
trình thông tin lưu mã đơn hàng trên trang thương mại điện tử Yeah1 Mall của Y1C trên

thiết bị của mình, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân sao y công chứng
(trong thời hạn 06 tháng), hoá đơn bán hàng được gửi qua email khách hàng đăng ký.
Trước khi nhận thưởng, khách hàng được Ban tổ chức đề nghị điền các thông tin còn
thiếu và ký tên trên Giấy xác nhận trúng thưởng.
- Trường hợp khách hàng không đến trực tiếp tại văn phòng Công ty TNHH Thương
mại Yeah1, khách hàng gửi thư điện tử cho Ban tổ chức để cung cấp thông tin mã đơn
hàng trên trang thương mại điện tử Yeah1 Mall của Y1C trên thiết bị của mình (chụp
màn hình), hình chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hoá đơn bán hàng
(đã được gửi qua email khách hàng đăng ký khi mua hàng). Thời hạn Ban tổ chức nhận
thư điện tử từ khách hàng trúng thưởng là đến 23 giờ 59 phút ngày 16/12/2020. Nếu Bộ
hồ sơ trao thưởng khách hàng cung cấp hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được Bộ hồ trúng thưởng khách hàng gửi, Ban tổ chức sẽ chuyển giải thưởng đến
khách hàng thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận (“Đơn Vị Vận Chuyển”) và
nhận lại Giấy xác nhận trúng thưởng có ký tên khách hàng.
Đơn Vị Vận Chuyển sẽ vận chuyển giải thưởng đến địa điểm khách hàng đề xuất. Nhân
viên của Đơn Vị Vận Chuyển chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận đúng thông tin
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người nhận giải do Ban tổ chức cung cấp.
Nếu thông tin hợp lệ, nhân viên Đơn Vị Vận Chuyển giao trực tiếp giải thưởng cho
khách hàng trúng giải. Trường hợp thông tin sai lệch hoặc không đúng người nhận giải,
nhân viên Đơn Vị Vận Chuyển sẽ thông báo kịp thời cho Ban tổ chức và tuyệt đối không
trao giải khi chưa có xác nhận của Ban tổ chức.
- Thời hạn cuối cùng trao thưởng cho khách hàng là 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương
trình khuyến mại. Quá thời hạn này, giải thưởng không có người trúng thưởng sẽ được
xử lý theo pháp luật.
- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng,
thuế thu nhập không thường xuyên, thuế, phí khác: Khách hàng trúng giải phải thực
hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập không thường xuyên và các loại thuế phí, phát sinh
theo quy định của Nhà nước căn cứ vào tổng giá trị giải đã trúng thưởng (nếu có) và các
chi phí có liên quan đến việc nhận thưởng. Y1C sẽ thu hộ và đóng hộ Khách hàng phần
thuế thu nhập không thường xuyên và các thuế phí khác theo quy định. Khách hàng
trúng thưởng tự chịu mọi chi phí đi lại, chi phí gửi phần thưởng đến địa chỉ của khách
hàng khi nhận thưởng.
9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan
đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...).
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ số
tổng đài của chương trình, số điện thoại: 19006071 - 8679
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
- Công ty TNHH Thương Mại Yeah1 (“Y1C”) sẽ chịu trách nhiệm trong việc truyền
thông chương trình đến người tiêu dùng thông qua các phương tiện truyền thông đại
chúng, trang thương mại điện tử Yeah1 Mall của Y1C

- Công ty TNHH Thương Mại Yeah1 (“Y1C”) sẽ chịu trách nhiệm trong việc thông
báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng.
11. Các quy định khác (nếu có):
- Khách hàng trúng thưởng phải chịu mọi chi phí và các khoản thuế theo luật định liên
quan đến việc nhận giải.
- Mã đơn hàng là một chuỗi chữ số ngẫu nhiên và không trùng lặp, mỗi khách hàng chỉ
có và duy nhất một mã đơn hàng.
- Nếu khách hàng trúng thưởng đồng ý, hình ảnh và thông tin của khách hàng trúng
thưởng có thể được Y1C sử dụng trên cổng truyền thông, sản phẩm in ấn của Công ty
hoặc phục vụ cho nhu cầu quảng cáo thương mại.
- Công ty TNHH Thương Mại Yeah1 hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác
trong việc phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại.
Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh
bạch.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công
ty TNHH Thương Mại Yeah1 có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thoả thuận
được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty TNHH Thương Mại có trách nhiệm
báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp
luật hiện hành về thời hạn báo cáo, chịu trách nhiệm và lưu trữ hồ sơ báo cáo và các
giấy tờ kèm theo (Danh sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao thưởng hoặc tài
liệu chứng minh giải thưởng đã được trao) phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.
- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng không có
người nhận, Công ty TNHH Thương Mại Yeah1 phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá
trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4
điều 96 Luật Thương Mại.

