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CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ 

------------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

-----------------------------------   

                                                                                   

THỂ LỆ THAM DỰ 

LỄ RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG  

“MUA NHÀ MỚI, TRÚNG XE SANG, RỘN RÀNG HẠNH PHÚC” ” 
-----------------------------------   

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng  

1. Thể lệ này áp dụng đối với Lễ rút thăm trúng thưởng của chương trình khuyến 

mãi “Mua nhà mới, trúng xe sang, rộn ràng hạnh phúc”. 

2. Đối tượng áp dụng tại buổi lễ rút thăm trúng thưởng 

- Khách hàng đã mua các sản phẩm nhà phố thương mại, nhà phố liền kề, biệt thự khu 

B của CityLand từ 11/3/2019 – 08/06/2019 và đã thanh toán đủ đợt 1 của Hợp đồng mua bán. 

- Ban Tổ chức của chương trình. 

- Các Phòng/Ban của Công ty có liên quan đến chương trình khuyến mãi “mua nhà 

mới, trúng xe sang, rộn ràng hạnh phúc”. 

- Các tổ chức, các cá nhân có liên quan đến chương trình khuyến mãi “mua nhà mới, 

trúng xe sang, rộn ràng hạnh phúc”. 

Điều 2. Trình tự, thủ tục tham gia dự thưởng  

1. Khách hàng (hoặc người được ủy quyền) đến đúng thời gian tổ chức để thực hiện 

rút thăm trúng thưởng. Trong trường hợp khách hàng không đến đúng giờ để tham dự chương 

trình như đã thông báo trên thiệp mời thì sẽ không được dự thưởng. 

2. Khách hàng phải mang theo đầy đủ giấy tờ sau đây mới được nhận Phiếu rút thăm 

tham gia dự thưởng, gồm:  

- Giấy xác nhận dự thưởng; 

- Thư mời tham dự;  

- Giấy ủy quyền tham dự (nếu là ủy quyền) có công chứng/chứng thực. 

 Ban Tổ chức (BTC) không chấp nhận giải quyết bất cứ trường hợp nào thiếu một 

trong các điều kiện trên. 

3. Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ, lễ tân chương trình sẽ giao Phiếu rút thăm cho 

khách hàng ngay tại bàn lễ tân đón khách. Số phiếu Khách hàng được nhận bằng với số lượng 

căn nhà Khách hàng mua và hoàn thành điều kiện dự thưởng.  

4. Khách hàng điền các thông tin cần thiết gồm (họ tên, số CMND/hộ chiếu, ký hiệu 

căn nhà, tên dự án) vào Phiếu rút thăm trước khi bỏ vào thùng phiếu. 

5. Việc bốc thăm sẽ tiến hành công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của Khách 

hàng và các tổ chức, cá nhân có mặt tại buổi lễ. 

6. Công ty sẽ giữ lại Phiếu trúng thưởng và công bố thông tin Khách hàng trúng 

thưởng ngay tại buổi lễ. 
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7. Trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền chỉ được nhận giấy xác nhận trúng 

thưởng thay cho khách hàng trúng thưởng khi giấy ủy quyền có công chứng/chứng thực.  

Điều 3. Phiếu trúng thưởng hợp lệ 

Phiếu trúng thưởng hợp lệ là phiếu còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, 

không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa, có mã số dự thưởng trùng khớp giữa hai liên, 

có đóng dấu giáp lai của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố, chữ ký đại diện Công ty 

và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.  

Điều 4. Hủy kết quả bốc thăm 

Kết quả bốc thăm bị hủy nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:  

- Khách hàng không giữ phần phiếu còn lại (có mã số dự thưởng) để đối chiếu 

với phần phiếu trúng thưởng;  

- Phiếu trúng thưởng không đảm bảo theo quy định tại Điều 3;  

- Tất cả các thông tin/hồ sơ của Khách hàng không đúng với tất cả các thông 

tin/hồ sơ trên Phiếu trúng thưởng. 

Khi kết quả bốc thăm bị hủy thì BTC sẽ tiến hành bốc thăm lại từ đầu. 

Điều 5. Thời hạn lãnh thưởng 

Thời hạn lãnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận người trúng thưởng. 

Nếu quá thời hạn này mà Khách hàng không nhận thưởng thì 50% giá trị giải thưởng sẽ được 

nộp vào ngân sách nhà nước, 50% còn lại được CityLand xác lập quyền sở hữu.   

Điều 6. Nghĩa vụ tài chính  

Khách hàng trúng thưởng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế, phí, lệ 

phí có liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản (từ giải thưởng), bao gồm: thuế 

thu nhập cá nhân, phí trước bạ ... và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của 

pháp luật. Riêng thuế thu nhập cá nhân, CityLand sẽ đứng ra thu hộ, do vậy Khách hàng phải 

nộp khoản thuế này cho CityLand ngay tại thời điểm nhận giải thưởng. Tất cả các giải thưởng 

đều không được quy đổi thành tiền mặt.  

Điều 7. Giải quyết tranh chấp 

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, Công ty 

TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố sẽ đứng ra giải quyết. 

  

 


