
              

 

 

 

THỂ LỆ MINI GAME “TẾT ẤM NO, HÁI LỘC TO” 

Áp dụng cho tất cả khách hàng 

1. Tên chương trình: Tết ấm no, hái lộc to  

2. Địa bàn (Phạm vi): toàn quốc 

3. Hình thức game: Nhanh tay bắt lì xì may mắn  

4. Thời gian chương trình: từ 10/12/2021 đến hết 31/01/2022 

5. Quà tặng chương trình: Mã quà tặng Got it 

6. Đối tượng: Áp dụng cho tất cả khách hàng (kể cả khách hàng chưa từng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của FE 

CREDIT) 

7. Cơ cấu quà tặng  

Quà tặng  
Giá trị 

mỗi quà tặng (VNĐ) 
Số lượng quà tặng 

ước tính (cái) 
Tổng giá trị quà 

tặng (VNĐ) 

Mã quà tặng Got it 

500.000  4                   2.000.000  

200.000                      20                    4.000.000  

              100.000                      50                    5.000.000  

                50.000                    100                    5.000.000  

                20.000                    300                    6.000.000  

Tổng 474 22.000.000 

 

8. Tổng giá trị quà tặng:  22.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT). 

9.  Nội dung chi tiết của chương trình 

- Bước 1: Khách hàng được tiếp cận thông qua các kênh truyền thông quảng cáo của FE CREDIT về trang web 

game, quà tặng và cách thức tham gia chương trình.  

 

- Bước 2: Khách hàng truy cập vào trang web để chơi game và trúng quà tặng ngẫu nhiên của chương trình. Thông 

báo quà tặng trúng thưởng sẽ được hiển thị ngay sau khi chơi game và nhập thông tin. Cách thức chơi game như 

sau:  

 Khách hàng truy cập trang web https://hailoctet.fecredit.com.vn 

 Khách hàng bấm vào nút chơi game. Sau đó, màn hình trang web sẽ hiển thị các bao lì xì Tết di chuyển 

liên tục, mỗi khách hàng sẽ có 1 lượt chơi để bắt 1 bao lì xì bất kì. Khi khách hàng mở bao lì xì đã bắt 

được thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn vui lòng điền thông tin gồm số điện thoại, họ và tên để FE 

CREDIT liên hệ bạn để trao quà”.  

 Sau khi khách hàng điền thông tin thì hiển thị thông báo quà tặng với nội dung “Chúc mừng bạn đã trúng 

mã quà tặng Got it trị giá xxxx đồng, xem hướng dẫn sử dụng quà tặng tại https://www.gotit.vn/how-

to-use. FE CREDIT sẽ gửi link mã quà tặng qua số điện thoại của bạn. Bạn xem đường dẫn {link 

Youtube giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của FE CREDIT} để thêm 1 lượt chơi game nhận quà”. 

https://www.gotit.vn/how-to-use
https://www.gotit.vn/how-to-use


              

 

 Trường hợp khách hàng bấm chọn đồng ý xem link Youtube, khách hàng sẽ xem Youtube trong vòng 30 

giây. Sau đó, khách hàng chơi game tương tự cách chơi ở lượt đầu tiên để trúng quà tặng của chương 

trình. 

 Khách hàng đăng nhập lại đúng số điện thoại đã từng nhập thông tin trên trang web và vào mục “Quà của 

tôi” để xem danh sách quà tặng đã trúng thưởng và hướng dẫn sử dụng quà tặng.  

 Mỗi khách hàng có tối đa 2 lượt chơi game (1 lượt đầu tiên và 1 lượt sau khi xem link Youtube) tương 

ứng nhận được tối đa 2 quà tặng trong suốt thời gian tham gia chương trình.  

 Khách hàng có quyền tham gia các lượt chơi game đã nhận được bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra 

chương trình.  

- Bước 3: FE CREDIT sẽ gửi link mã quà tặng qua số điện thoại của khách hàng trong vòng 10 ngày làm việc kể 

từ ngày khách hàng nhận được thông báo nhận quà tặng trên trang web. Thời gian sử dụng là 6 tháng kể từ ngày 

9/12/2021. 

 

Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ số điện thoại: 

1900234588 hoặc 19006939. 

 

 

 

 

 

 


