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Số: …./2017/CS-A&B-SGNT                                      Nha Trang, ngày 20 tháng 06 năm 2017 
 
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
  
1. TÊN CHƯƠNG TRÌNH:  

 
KHÁM PHÁ A&B CENTRAL SQUARE – NHẬN 20 KỲ NGHỈ TẠI NAM NGHI RESORT  

 
2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:  
- Tất cả công dân Việt Nam hoặc nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên có Chứng Minh Thư Nhân Dân hợp 

pháp. 
- Tất cả cán bộ công nhân viên A&B Group không được tham gia chương trình.  
- Các thành viên của Ban Tổ Chức (“BTC”) không được phép tham gia chương trình. 
- BTC khuyến cáo mọi đối tượng tham gia đọc và hiểu rõ Thể lệ chương trình này trước khi đăng ký 

tham gia. Trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc nội dung nào trong thể lệ của chương 
trình này, đối tượng tham gia có quyền tự quyết định không tham gia chương trình. 
 

3. THỜI GIAN: 
- Chương trình diễn ra từ ngày 28-06-2017 đến hết ngày 28-07-2017 

 
4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 
- Tổng cộng 20 giải thưởng 
- Mỗi giải gồm 1 phiếu quà tặng trị giá tương đương 9.000.000VND dành cho 1 đêm nghỉ dưỡng tại 

resort 5 sao Nam Nghi Phu Quoc, phòng Blue Ocean dành cho 2 khách, đã bao gồm ăn sáng. 
- Phiếu quà tặng có thời hạn sử dụng từ 01-08-2017 đến 01-11-2018, không áp dụng cho ngày lễ Tết (06-

04-2018, 30-04-2018, 01-05-2018, 01-09-2018, 02-09-2018), và không áp dụng các tháng 12-2017,  
01-2018, 02-2018.  

- Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 
 

5. CÁCH THỨC THAM GIA: 
Để tham gia chương trình, người chơi thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Đăng ký thông tin cá nhân trên www.abnhatrang.vn/khamphaabcentralsquare 
- Bước 2: Trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm về dự án A&B Central Square. Trường hợp trả lời sai, người chơi 

được chọn lại câu trả lời cho đến khi trả lời đúng. 
- Bước 3: Like và Share bài viết ở chế độ công khai lên trang cá nhân (tùy chọn)  

Sau khi hoàn tất các bước trên, người chơi nhận được email xác nhận từ A&B Central Square. 
 

6. CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH GIẢI THƯỞNG:  
- Tổ chức quay số ngẫu nhiên vào 09h00 ngày 31-07-2017 trên www.facebook.com/ABCentralSquares/, 

và phát Youtube trực tiếp trên www.abnhatrang.vn. 
- Hình thức quay số ngẫu nhiên trên hệ thống www.random.org , quay số ngẫu nhiên 04 lần, mỗi lần 

chọn 05 số điện thoại trúng giải để tìm ra 20 người may mắn. 
- Danh sách số điện thoại người đăng ký hợp lệ sẽ được tổng hợp đầy đủ và đưa vào phần mềm 

random.org – một trong những phần mềm quay số ngẫu nhiên uy tín nhất trên thế giới. 
www.random.org trộn lẫn danh sách người chơi một cách ngẫu nhiên theo mỗi lần quay số, và 05 số 
điện thoại tại 05 vị trí đầu tiên trên danh sách của mỗi lần quay số sẽ là danh sách 05 người may mắn 
thắng giải. 
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7. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ CÁCH THỨC TRAO GIẢI: 
- Danh sách 20 số điện thoại trúng giải sẽ được công bố trên www.abnhatrang.vn, và 

www.facebook.com/ABCentralSquares/ 
- Người thắng giải được BTC liên lạc trong vòng 24 giờ kể từ khi công bố kết quả. A&B Central Square 

sẽ tiến hành gửi tin nhắn, gọi điện thoại và email cho người thắng giải theo thông tin đăng ký trên 
www.abnhatrang.vn/khamphaabcentralsquare. Quá 72 giờ kể từ khi công bố kết quả, nếu người thắng 
giải không cung cấp thông tin chính xác để nhận giải, thì giải thưởng sẽ không được trao.  

- Người thắng giải được A&B Central Square mời đến AB Tower – 76A, Lê Lai, Quận 1, TP. HCM để 
nhận giải thưởng vào lúc 9h00, ngày 04-08-2017. Trường hợp, người thắng giải không ở Tp. Hồ Chí 
Minh thì sẽ được nhận giải thưởng qua đường bưu điện.  

- Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận giải (đi lại, ăn uống,…) do người thắng giải tự chi trả. 
 

8. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG: 
 

8.1. Quy định về tính hợp lệ: 
- Người tham gia phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân trên 

www.abnhatrang.vn/khamphaabcentralsquare, gồm: Họ và tên, Năm sinh, Nghề nghiệp, Số điện thoại, 
Email, Tỉnh thành. 

- Người tham gia phải trả lời đúng 5 câu hỏi trắc nghiệm về A&B Central Square.  
- Người tham gia phải nhận được email xác nhận từ A&B Central Square. Trường hợp không nhận được 

email xác nhận, người chơi vui lòng liên hệ qua http://abnhatrang.vn/lien-he  
 

8.2. Quy đinh về bảo mật thông tin khách hàng: 
- Tất cả thông tin cá nhân của người chơi sẽ được bảo mật và không chia sẻ cho bên thứ ba.  
- A&B Central Square được công bố số điện thoại, danh tính, và hình ảnh của 20 người thắng giải. 

 
8.3. Quy định với người thắng giải: 
- Mỗi người chơi chỉ có thể nhận 01 giải thưởng duy nhất. Trường hợp 01 người chơi sở hữu 02 số điện 

thoại trúng giải thì người chơi đó sẽ được mặc định nhận 01 giải thưởng. 
- Nếu người tham gia vi phạm thể lệ hay các điều luật liên quan, giải thưởng sẽ bị tước bỏ ngay lập tức. 
- Người thắng giải phải gửi xác nhận cho A&B Central Square qua điện thoại, hoặc email trong vòng 72 

giờ đồng hồ kể từ khi công bố kết quả.   
- Khi nhận giải, người thắng giải phải xuất trình Chứng minh nhân dân và số điện thoại trúng giải. 
- Việc nhờ người khác nhận giải hộ sẽ không được chấp nhận. 
- Người tham gia chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ giải thưởng theo quy định của 

pháp luật (nếu có). 
- Trường hợp người thắng giải không đáp ứng được tính hợp lệ, và các qui định, thể lệ của chương trình 

thì A&B Cenral Square có quyền không trao giải thưởng này.  
 

8.4. Quy định với người tham gia chương trình: 
- Người tham gia có trách nhiệm tuân thủ mọi thể lệ của chương trình và các quy định khác. 
- Người tham gia cuộc thi chịu trách nhiệm về thông tin do chính mình cung cấp, bảo đảm không vi 

phạm quy định của pháp luật. 
- Tất cả người đăng ký tham gia chương trình phải thể hiện tính trung thực. Mọi hành vi gian dối khi bị 

phát hiện sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia ngay lập tức. 
- Người tham gia có nghĩa vụ đọc kĩ và hiểu rõ thể lệ của cuộc thi, A&B Central Square không chịu trách 

nhiệm trong trường hợp người tham gia vi phạm thể lệ cuộc thi do chưa hiểu rõ thể lệ. 
- Người tham gia tự chịu trách nhiệm về mọi hành động và cách hành xử của mình trong quá trình tham 

gia cuộc thi.  
 

8.5. Quy đinh về quyền và trách nhiệm của Ban Tổ chức (“BTC”): 
- BTC có quyền kiểm duyệt và gỡ khỏi website các thông tin đăng ký, bài dự thi có dấu hiệu gian lận 

hoặc có nội dung không lành mạnh, vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật, thông tin không 
phù hợp với lợi ích của đất nước hay không phù hợp với thể lệ chương trình mà không cần báo trước.  

- BTC có quyền giải quyết mọi giải thưởng không có người nhận theo bất kỳ cách thức nào được cho là 
phù hợp. 

- Quyết định lựa chọn người thắng cuộc của BTC là quyết định cuối cùng và người tham gia sẽ không 
được phép khiếu nại hoặc tranh chấp sau khi quyết định đã được đưa ra. 
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- BTC không chịu trách nhiệm nếu người thắng giải không nhận được giải do không tuân thủ đúng thể lệ, 
quy định của chương trình. 

- BTC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào do lỗi kỹ thuật khách quan về đường truyền internet, 
server gây ra. 

- BTC sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào liên quan tới sự không vừa ý, bất đồng ý kiến của người 
tham gia với chương trình. 

- Trong mọi trường hợp phát sinh, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng và có giá trị thi hành 
trong mọi vấn đề liên quan đến chương trình. 
 
Liên lạc với chúng tôi: 
Địa chỉ email: feedback@abvietnam.com hoặc qua website http://abnhatrang.vn/lien-he 
A&B Group: Tòa nhà AB - 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 
 


