Thông tin chương trình
“Bộ đôi siêu mạnh mẽ, máy in HP Laserjet 5200 & ổ cứng
500GB – được thiết kế để nâng cao hiệu suất công việc ”
Kính thưa quý khách hàng tiêu dùng:
Công ty TNHH Quốc Tế Hà Việt xin thông báo đến quý vị chương trình khuyến mãi áp dụng
cho các sản phẩm máy in LaserJet 5200/5200N/5200L cho các khách hàng tiêu dùng trực tiếp
chương trình chi tiết như sau:

Cơ chế chương trình:
Thời gian : Từ ngày 29/8/2013 đến ngày 31/10/2013
Đối tượng áp dụng: Người tiêu dùng cuối cùng
Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
Sản phẩm áp dụng : Máy in lase 5200/5200N/5200L
Loại
Máy in
Laser

Dòng sản phẩm
Laser Jet/
LaserJet Pro

Mã sản phẩm
5200/5200N/5200L

Quà Tặng
Nơi Nhận KM
Tặng ổ cứng di động Hà Việt
Seagate 500GB

Hình thức nhận quà:
1. Để nhận quà khách hàng cung cấp đầy đủ chứng từ sau đây:
 Bản gốc “Hóa đơn đỏ” trong thời gian chương trình khuyến mại.
 2 liên thẻ Bảo Hành của công ty HP Việt Nam (điền đầy đủ thông tin)
2. Lưu ý:
 Khách hàng cá nhân chỉ có thể nhận quà tối đa cho 1 máy trong một chương trình.
 Quà tặng của chương trình chỉ được chuyển cho các đại lý đã đăng ký tham gia
chương trình với công ty HP Việt Nam.

Các điều khoản & điều kiện
1. Chương trình chỉ áp dụng với khách hàng tiêu dùng cuối cùng của Việt Nam.
2. Tất cả Quà Khuyến Mãi và Giải Thưởng của chương trình đều không được phép chuyển
nhượng, đổi hoặc hoàn lấy tiền mặt

Cty TNHH Quốc Tế Hà Việt
Văn phòng đại diện: Số 2 B10 Đầm Trấu,
Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Số ĐT: 043.9328166

Mr. Thanh Tú: 093.333.2407

Xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã dành thời gian tìm hiểu chương trình, chúng tôi rất
mong sự ủng hộ nhiệt tình từ quý vị.

