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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
(Kèm theo Công văn số CBVB/ĐKKM-02/2018 ngày 4/9/2018 

của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam) 

1. Tên chương trình khuyến mại: Bật nắp ngay, tiền liền tay 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Bia lon Huda 330ml, bia lon Halida 330ml, bia chai 

Halida 450 ml, bia chai Halida Export 355ml. 

Số lượng hàng hóa dịch vụ: Tổng 17.665.808 sản phẩm được đưa ra thị trường trong 

thời gian khuyến mại, trong đó 11.870.000 bia lon Huda 330ml, 4.285.455 bia lon Halida 

330ml, 1.358.838 bia chai Halida 450ml và 151.515 bia chai Halida Export 355ml. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2018  đến hết ngày 28/2/2019 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Thanh 

Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Sơn La, Quảng Ninh, 

Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai, Lai Châu, Hưng Yên, Hòa Bình, Hải Phòng, 

Hải Dương, Hà Giang, Điện Biên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Cao 

Bằng, Lạng Sơn. 

5. Hình thức khuyến mại: Khuyến mại mang tính may rủi. Khách hàng sử dụng bia có thể 

trúng thưởng tiền mặt 10.000 đồng Việt Nam hoặc 20.000 đồng Việt Nam, giải thưởng 

được in ở mặt trong nắp lon bia Huda 330ml, nắp lon bia Halida 330ml, nắp chai bia 

Halida 450ml, nắp chai bia Halida Export 355ml. Trong thời hạn của chương trình, khách 

hàng trúng giải có thể đổi nắp lon bia Huda 330ml, nắp lon bia Halida 330ml, nắp chai 

bia Halida 450ml, nắp chai bia Halida Export 355ml có in hình giải thưởng để lấy giải 

thưởng 20.000 đồng Việt Nam hoặc 10.000 đồng Việt Nam in trên nắp lon, nắp chai tại 

các đại lý, các điểm bán sỉ và bán lẻ bia lon Huda 330ml, bia lon Halida 330ml, bia chai 

Halida 450ml, bia chai Halida Export 355ml trên địa bàn các tỉnh thành phố Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, 

Thái Nguyên, Thái Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai, 

Lai Châu, Hưng Yên, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Giang, Điện Biên, Bắc Cạn, 

Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Cao Bằng, Lạng Sơn. 

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

Khách hàng từ 18 tuổi trở lên và không phải cán bộ công nhân viên đang công tác tại 

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam. 

7. Cơ cấu giải thưởng 
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Cơ cấu  

giải thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Trị giá  

giải thưởng  

(VNĐ) 

Số giải 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải thưởng 1 Tiền mặt 20.000 đồng 20.000 1.068.662 21.373.240.000 

Giải thưởng 2 Tiền mặt 10.000 đồng 10.000 394.110 3.941.100.000 

Tổng cộng  1.462.772 25.314.340.000 

Chú ý: 

Mô tả giải thưởng: 

- Tiền mặt 20.000 đồng: Là tiền mặt có trị giá 20.000 đồng Việt Nam 

- Tiền mặt 10.000 đồng: Là tiền mặt có trị giá 10.000 đồng Việt Nam 

Tổng giá trị giải thưởng là 25.314.340.000 (Bằng chữ: Hai mươi năm tỷ ba trăm mười bốn 

triệu ba trăm bốn mươi nghìn) đồng Việt Nam, tương đương khoảng 16 % tổng giá trị hàng 

hóa khuyến mại là  153.035.725.000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba tỷ không trăm ba mươi 

lăm triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn) đồng Việt Nam. 
 

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 

Khách hàng sẽ được tham gia chương trình khuyến mại khi mua các sản phẩm bia 

lon Huda 330ml, bia lon Halida 330ml, bia chai Halida 450ml, bia chai Halida 

Export 355ml tại các đại lý, các điểm bán sỉ và bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của 

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam trong thời gian khuyến mại (từ ngày 

01/10/2018 đến hết ngày 28/2/2018).  

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

Các sản phẩm có giải thưởng và không có giải thưởng sẽ được chuyển qua các đại 

lý phân phối để bắt đầu bán từ ngày 01/10/2018. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:  

• Đối với sản phẩm Bia chai Halida 450ml (tất cả chai bia Halida 450ml khuyến 

mại đều có mặt ngoài của nắp chai in dòng chữ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN 

MẠI - BẬT NẮP TRÚNG THƯỞNG): 

- Khách hàng sẽ trúng giải thưởng 20.000 đồng Việt Nam nếu mặt trong của 

nắp chai bia Halida 450ml có in dòng chữ TRÚNG TIỀN MẶT 20.000 đồng; 
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- Khách hàng sẽ trúng giải thưởng 10.000 đồng Việt Nam nếu mặt trong của 

nắp chai bia Halida 450ml có in dòng chữ TRÚNG TIỀN MẶT 10.000 đồng; 

- Khách hàng sẽ không trúng thưởng nếu mặt trong nắp chai bia Halida 450ml 

có in dòng chữ CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN SAU (Nắp không trúng 

thưởng); 

• Đối với sản phẩm Bia chai Halida Export 355ml (tất cả chai bia Halida 355ml 

khuyến mại đều có mặt ngoài của nắp chai in dòng chữ CHƯƠNG TRÌNH 

KHUYẾN MẠI - BẬT NẮP TRÚNG THƯỞNG): 

- Khách hàng sẽ trúng giải thưởng 20.000 đồng Việt Nam nếu mặt trong của 

nắp chai bia Halida Export 355ml có in dòng chữ TRÚNG TIỀN MẶT 

20.000 đồng; 

- Khách hàng sẽ trúng giải thưởng 10.000 đồng Việt Nam nếu mặt trong của 

nắp chai bia Halida Export 355ml có in dòng chữ TRÚNG TIỀN MẶT 

10.000 đồng; 

- Khách hàng sẽ không trúng thưởng nếu mặt trong nắp chai bia Halida Export 

355ml có in dòng chữ CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN SAU (Nắp không trúng 

thưởng); 

• Đối với sản phẩm Bia lon Halida 330ml (tất cả lon bia Halida 330ml đều có mặt 

ngoài của nắp lon in dòng chữ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI - GIẬT NẮP 

LON TRÚNG THƯỞNG): 

- Khách hàng sẽ trúng giải thưởng 20.000 đồng Việt Nam nếu mặt trong của 

nắp lon bia Halida 330ml có hình tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng Việt Nam và 

in dòng chữ TRÚNG TIỀN MẶT; 

- Khách hàng sẽ trúng giải thưởng 10.000 đồng Việt Nam nếu mặt trong của 

nắp lon bia Halida 330ml có hình tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng Việt Nam và 

in dòng chữ TRÚNG TIỀN MẶT; 

- Khách hàng sẽ không trúng thưởng nếu mặt trong nắp lon bia Halida 330ml 

có in dòng chữ NẮP KHÔNG TRÚNG THƯỞNG – CHÚC BẠN MAY 

MẮN LẦN SAU; 

• Đối với sản phẩm Bia lon Huda 330ml (tất cả lon bia Huda 330ml đều có mặt 

ngoài của nắp lon in dòng chữ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI - GIẬT NẮP 

LON TRÚNG THƯỞNG): 
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- Khách hàng sẽ trúng giải thưởng 20.000 đồng Việt Nam nếu mặt trong của 

nắp lon bia Huda 330ml có hình tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng Việt Nam và 

in dòng chữ TRÚNG TIỀN MẶT; 

- Khách hàng sẽ trúng giải thưởng 10.000 đồng Việt Nam nếu mặt trong của 

nắp lon bia Huda 330ml có hình tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng Việt Nam và 

in dòng chữ TRÚNG TIỀN MẶT; 

- Khách hàng sẽ không trúng thưởng nếu mặt trong nắp lon bia Huda 330ml 

có in dòng chữ ĐẬM TÌNH MIỀN TRUNG (Chúc bạn may mắn lần sau). 

Nắp trúng thưởng hợp lệ là nắp lon bia Huda 330ml, nắp lon bia Halida 330ml, nắp 

chai bia Halida 450ml, nắp chai bia Halida Export 355ml do Công ty TNHH Bia 

Carlsberg Việt Nam phát hành còn nguyên hình dạng, không bị đập dẹp, bóp méo, 

đục thủng, không bị cạo sửa, tẩy xóa, bôi vẽ. Bên dưới nắp lon, nắp chai là biểu 

tượng của giải thưởng. Biểu tượng của giải thưởng phải rõ ràng, thống nhất với mẫu 

bằng chứng xác định trúng thưởng được gửi kèm Thể lệ này. 

 Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành: Có tất cả 1.462.772 nắp trúng 

thưởng trong đó 970.139 nắp lon bia Huda, 364.258 nắp lon bia Halida, 115.498 

nắp chai bia Halida 450ml và 12.877 nắp chai bia Halida Export 355ml trên tổng số 

17.665.808 nắp đưa ra thị trường trong thời gian khuyến mại trong đó 11.870.000 

nắp  lon bia Huda 330ml, 4.285.455 nắp lon bia Halida 330ml, 1.358.838 nắp chai 

bia Halida 450ml và 151.515 nắp chai bia Halida Export 355ml.  

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định trúng thưởng: Nắp lon, nắp chai trúng thưởng chỉ có hiệu 

lực nhận giải thưởng trong thời gian từ 0h01 ngày 01/10/2018 đến 23h59 ngày 

28/02/2019. 

Thời hạn cuối cùng Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tiếp nhận nắp lon, 

nắp chai trúng thưởng từ hệ thống phân phối của mình là ngày 30/3/2019. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Tại các đại lý, các điểm bán sỉ và bán lẻ bia 

lon Huda 330ml, bia lon Halida 330ml, bia chai Halida 450ml,  bia chai Halida 

Export 355ml trên địa bàn các tỉnh thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Quảng Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thái Nguyên, 

Thái Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai, 

Lai Châu, Hưng Yên, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Giang, Điện Biên, 

Bắc Kạn, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Cao Bằng, Lạng Sơn. 
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- Cách thức xác định trúng thưởng: khách hàng xuất trình được nắp chai/nắp lon 

trúng thưởng hợp lệ như mô tả tại Mục 8.3 nêu trên tại địa điểm xác định trúng 

thưởng và trong thời gian xác định trúng thưởng.  

8.5 Thông báo và nhận thưởng 

Sau khi khách hàng xuất trình nắp lon/chai trúng thưởng hợp lệ, các đại lý, các điểm 

bán sỉ và bán lẻ bia lon Huda 330ml, bia lon Halida 330ml, bia chai Halida 450ml, 

bia chai Halida Export 355ml trên địa bàn khuyến mại sẽ trao thưởng trực tiếp cho 

khách hàng trúng thưởng. 

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Địa điểm trao thưởng: các đại lý, các điểm bán sỉ và bán lẻ của Công ty TNHH 

Bia Carlsberg Việt Nam tại các tỉnh thành nơi thực hiện khuyến mại.  

- Cách thức trao thưởng: trao thưởng trực tiếp cho khách hàng trúng thưởng khi 

khách hàng trúng thưởng xuất trình nắp lon/nắp chai hợp lệ. 

- Thủ tục trao thưởng: các đại lý, điểm bán sỉ và bán lẻ sẽ ứng trước tiền mặt và 

thay mặt Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam để trả thưởng cho khách 

hàng trúng thưởng, sau đó chuyển lại các nắp lon, nắp chai trúng thưởng cho 

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam và nhận lại từ Công ty TNHH Bia 

Carlsberg Việt Nam số tiền tương ứng với số nắp lon, nắp chai trúng thưởng 

và số tiền hỗ trợ theo thỏa thuận giữa Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 

và đại lý.  

Khách hàng trúng thưởng sẽ ký xác nhận đã nhận giải thưởng từ Công ty 

TNHH Bia Carlsberg Việt Nam vào danh sách khách hàng trúng thưởng (xin 

xem mẫu danh sách khách hàng trúng thưởng đính kèm). 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng cho khách hàng: 28/02/2019 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận 

thưởng như thuế thu nhập không thường xuyên: Người trúng thưởng phải chịu 

mọi chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình và các khoản thuế thu nhập 

cá nhân (nếu có) liên quan đến việc nhận thưởng theo quy định hiện hành của 

pháp luật. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 

khuyến mại: 
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Ông: Hồ Anh Hùng – 0932579579 – Bộ phận Chăm sóc khách hàng - Công ty TNHH 

Bia Carlsberg Việt Nam. 

 Trách nhiệm công bố thông tin 

9.1 Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam sẽ thông báo công khai nội dung chi tiết 

của thể lệ hướng dẫn khách hàng tham gia chương trình khuyến mại trên các phương 

tiện: Website của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam: 

http://www.carlsbergvietnam.vn Thông tin về chương trình khuyến mại được thông 

báo bằng văn bản (công văn) tới các đại lý phân phối. Ngoài ra, thông tin về chương 

trình khuyến mại còn được thông báo trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua áp 

phích được dán tại các điểm bán hàng, trên một số trục đường của các tỉnh thành 

thực hiện khuyến mại. 

9.2 Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam sẽ báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước 

về thương mại có thẩm quyền để thực hiện việc giám sát và cung cấp bằng chứng 

về việc trả thưởng cho những cá nhân/đơn vị có nắp lon, nắp chai trúng giải theo 

mẫu đính kèm. 

10. Các quy định khác 

10.1 Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 

sẽ sử dụng tên và 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.  

10.2 Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam chịu trách nhiệm xử lý các sai phạm trong 

in ấn và đưa vào lưu thông nắp lon, nắp chai trúng thưởng. Trường hợp nắp lon, nắp 

chai trúng thưởng do Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam phát hành có sai sót, 

gây hiểu nhầm cho khách hàng trong việc trúng thưởng thì Công ty TNHH Bia 

Carlsberg Việt Nam có trách nhiệm trao giải thưởng này cho khách hàng. 

10.3 Công ty sẽ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp căn cứ trên cơ sở hệ thống pháp luật 

Việt Nam hiện hành. 

1.1 Đối với các giải thưởng không có người trúng thưởng, Công ty TNHH Bia Carlsberg 

Việt Nam có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào 

ngân sách nhà nước theo quy định.

http://www.carlsbergvietnam.vn/
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