
 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  23   tháng 12   năm  2021 

 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH  

“SHINHAN FINANCE  PIAGGIO VIỆT NAM – CỨ VÔ LÀ TRÚNG” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Shinhan Finance  Piaggio Việt Nam – Cứ vô là trúng” 

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 28/02/2022. 

3. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng khuyến mại: Sản phẩm cho vay mua xe máy trả góp 

4. Địa điểm áp dụng khuyến mại: tại các  đại lý chính hãng kinh doanh xe máy Piaggio (sau đây gọi 
là “đại lý chính hãng Piaggio Việt Nam”) có ký kết hợp tác cho vay mua xe máy trả góp với Shinhan 

Finance.   

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Bình giữ nhiệt Shinhan Finance và Phiếu mua hàng trị 

giá 200.000 đồng, cụ thể trong Mục số 7 của văn bản này. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

Là các Khách hàng vay mua xe máy trả góp thỏa điều kiện và điều khoản Chương trình, cụ thể trong 

Mục 8 của văn bản này.  

7. Cơ cấu quà tặng: 

Quà tặng Tổng số lượng phần quà & phân bổ 

Mỗi phần quà bao gồm: 

+ 01 Bình giữ nhiệt Shinhan Finance 

+ Phiếu mua hàng, tổng trị giá 200.000 đồng (hai 

phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng) 

Tổng số lượng 60 (sáu mươi), trong đó: 

+ Hà Nội: 15 (mười lăm) 

+ Đà Nẵng: 05 (năm) 

+ Hồ Chí Minh: 40 (bốn mươi) 

* Quà tặng theo Chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các hình thức khác. 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình ưu đãi: 

a. Cách thức tiến hành Chương trình ưu đãi: 

Trong thời gian áp dụng từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 28/02/2022, 60 (sáu mươi) Khách hàng 
hợp lệ (1) đầu tiên (được phân bổ cụ thể theo từng vùng khác nhau) đáp ứng điều kiện và điều khoản 

của Chương trình sẽ nhận được quà tặng là 01 (một) bình giữ nhiệt Shinhan Finance và 02 (hai) 

phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng. 

 (1) Định nghĩa Khách hàng hợp lệ: Khách hàng hợp lệ nhận khuyến mại của Chương trình là các 

Khách hàng: 

(i) Hoàn tất đăng ký khoản vay mua xe máy tại các đại lý chính hãng Piaggio Việt Nam có 

ký kết hợp tác cho vay mua xe máy trả góp với Shinhan Finance; và  

(ii) Hoàn thành ký kết Hợp đồng Cho vay mua xe máy trả góp với Shinhan Finance với khoản 

vay từ 14.400.000 đồng trong thời gian diễn ra Chương trình; và 

(iii) Được Shinhan Finance phê duyệt thành công khoản vay và Shinhan Finance giải ngân 

khoản vay cho đại lý chính hãng Piaggio Việt Nam nơi Khách hàng đăng ký mua xe máy 

trả góp trong thời gian diễn ra Chương trình. 



 

Lưu ý: Mỗi Khách hàng chỉ được nhận khuyến mại một lần.  

b. Thời gian và cách thức nhận quà tặng khuyến mại: 

 

Trong thời gian diễn ra Chương trình từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 28/02/2022, các Khách hàng 

hợp lệ sẽ được nhân viên của Shinhan Finance trao trực tiếp quà tặng tại các đại lý chính hãng 
Piaggio Việt Nam có ký kết hợp tác cho vay mua xe máy trả góp với Shinhan Finance (nơi khách 

hàng mua xe máy trả góp). 

c. Các quy định khác:  

₋ Tất cả nhân viên chính thức hoặc bên ký hợp đồng dịch vụ hoặc đại diện bán hàng của Shinhan 

Finance không được tham gia Chương trình này. 

₋ Chương trình sẽ kết thúc khi hết số lượng quà tặng hoặc theo thời gian áp dụng nêu trên, tùy 

thuộc điều kiện nào đến trước. 

₋ Chương trình có thể kết thúc sớm hoặc thay đổi chính sách khuyến mại tùy thuộc vào ngân sách 
và quyết định từ phía Shinhan Finance. Mọi thông tin sẽ được cập nhật tại trang thông tin điện tử 

(website) chính thức của Shinhan Finance: www.shinhanfinance.com.vn  

₋ Shinhan Finance có toàn quyền từ chối trao thưởng một phần hoặc toàn bộ hoặc thu hồi giải 
thưởng trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, 

cửa hàng đối tác và/hoặc khách hàng có dấu hiệu gian lận để thỏa mãn đủ các điều kiện theo yêu 

cầu của Chương trình. 

₋ Khách hàng chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc nhận quà tặng 

(nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. 

₋ Khách hàng nhận khuyến mại theo chương trình này được coi là hoàn toàn đồng ý cho phép 

Shinhan Finance được sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng cho mục đích truyền thông, quảng 

cáo thương mại. 

₋ Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, Shinhan Finance có trách 
nhiệm trực tiếp giải quyết với Khách hàng. Nếu không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được xử lý 

tại Tòa án theo quy định của pháp luật. 

- Danh sách tham khảo các đại lý chính hãng Piaggio Việt Nam áp dụng Chương trình tại đây.  

 

 
 

http://www.shinhanfinance.com.vn/
http://www.shinhanfinance.com.vn/assets/site/SVFC-x-Piaggio-Danh-sách-các-đại-lý-Piaggio-áp-dụng-CTKM.pdf

