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ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH 

“XE ĐÚNG GU – QUÀ ĐÚNG Ý CÙNG YAMAHA MOTOR VIỆT NAM” 

 

1. Tên Chương trình khuyến mại: XE ĐÚNG GU – QUÀ ĐÚNG Ý CÙNG YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM 

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

3. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng khuyến mại: Sản phẩm cho vay tiêu dùng trả góp. 

4. Địa điểm áp dụng khuyến mại: Tại hệ thống cửa hàng chính hãng thuộc Công Ty 
Yamaha Motor Việt Nam theo danh sách sau đây:  

STT Tên cửa hàng Địa chỉ cửa hàng 

1 Yamaha Town Hà Nội 62 Nguyễn Chí Thanh - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội 

2 Yamaha Town Long Biên 158 Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội 

3 Yamaha Town Tây Hồ 79 Âu Cơ - Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội 

4 Yamaha Town Đống Đa 123 Ô Chợ Dừa - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội 

5 Yamaha Town Cầu Giấy 98 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 

6 Yamaha Town Nha Trang 01 Trần Qúy Cáp - Vạn Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa 

7 Yamaha Town Hồ Chí Minh 38 Trương Quốc Dung - Phường 10 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh 

 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng trị giá 300.000 (ba trăm ngàn) 
đồng. 

6. Khách hàng được hưởng khuyến mại: Là các Khách hàng của Shinhan Finance đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện và điều khoản của Chương trình, chi tiết các điều kiện và điều khoản 
được mô tả tại mục 7 văn bản này. 

7. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

a. Cách thức tiến hành Chương trình khuyến mại: 

Trong thời gian áp dụng Chương trình từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, 330 
(Ba trăm ba mươi) Khách hàng hợp lệ (1) đầu tiên đáp ứng điều kiện và điều khoản của 
Chương trình sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 300.000 (ba trăm ngàn) đồng. 

(1) Định nghĩa Khách hàng hợp lệ: Khách hàng hợp lệ nhận khuyến mại của Chương trình là 
các Khách hàng đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

(i) Hoàn tất đăng ký vay mua sản phẩm trả góp tại hệ thống cửa hàng chính hãng 
thuộc Công Ty Yamaha Motor Việt Nam nêu trên; và  

(ii) Hoàn thành ký kết Hợp đồng Cho vay tiêu dùng trả góp với Shinhan Finance với 
khoản vay từ 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng trở lên trong thời gian diễn ra 
Chương trình; và 

(iii) Được phê duyệt thành công khoản vay bởi Shinhan Finance và Shinhan Finance 
giải ngân khoản vay cho Công Ty Yamaha Motor Việt Nam (tại nơi Khách hàng 
mua sản phẩm trả góp) trong thời gian diễn ra Chương trình. 
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b. Cách thức trao thưởng: 

Trong thời gian diễn ra Chương trình từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, các 
Khách hàng hợp lệ sẽ được Shinhan Finance chuyển phiếu mua hàng (e-voucher) qua tin 
nhắn theo số điện thoại của Khách hàng trong vòng 07 ngày làm việc sau khi được giải 
ngân thành công.  

c. Các quy định khác: 

₋ Tất cả nhân viên chính thức hoặc bên ký hợp đồng dịch vụ hoặc đại diện bán hàng của 
Shinhan Finance không được tham gia Chương trình này. 

₋ Chương trình sẽ kết thúc khi hết số lượng quà tặng hoặc theo thời gian áp dụng nêu 
trên, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.  

₋ Chương trình có thể kết thúc sớm hoặc thay đổi chính sách khuyến mại tùy thuộc vào 
ngân sách và quyết định từ phía Shinhan Finance. Mọi thông tin sẽ được cập nhật tại 
trang thông tin điện tử (website) chính thức của Shinhan Finance: 
www.shinhanfinance.com.vn.     

₋ Shinhan Finance có quyền từ chối trao quà tặng trong nếu Khách hàng không đáp ứng 
đủ các điều kiện của Chương trình.  

₋ Khách hàng nhận quà tặng theo Chương trình này được coi là hoàn toàn đồng ý cho 
phép Shinhan Finance và Yamaha Motor Việt Nam được sử dụng tên và hình ảnh của 
Khách hàng cho mục đích truyền thông, quảng cáo thương mại. 

₋ Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Shinhan Finance có trách nhiệm trực tiếp giải quyết 
với Khách hàng. 

http://www.shinhanfinance.com.vn/

