
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
Từ ngày 10/11/2021 - 23/11/2021 trên Facebook fanpage Michelin Việt Nam

Chi tiết các thể lệ và điều kiện của cuộc thi:

#1 - Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và là thành viên của Fanpage Michelin Việt Nam.

#2 - Người chơi tham gia bằng cách trả lời những câu hỏi khảo sát.

#3 - Danh sách người thắng cuộc sẽ được công bố dưới mục comment của bài viết trên trang fanpage của Michelin Việt
Nam.

#4 - Sau khi danh sách được công bố, người thắng giải sẽ được ban tổ chức liên hệ qua số điện thoại hoặc/và địa chỉ
e-mail. Mọi thông tin gửi đến Michelin Việt Nam chỉ được sử dụng cho mục đích của cuộc thi và được bảo mật theo chính
sách bảo mật thông tin của Michelin Việt Nam. Thông tin về chính sách bảo mật thông tin vui lòng tham khảo tại:
https://goo.gl/9djq8w

#5 - Giải thưởng: 

a. TẶNG BỘ LỐP MICHELIN LTX TRAIL & MICHELIN ANAKEE STREET: 01 người chơi may mắn nhất tham gia trả lời đầy
đủ những câu hỏi khảo sát của Michelin sẽ nhận được 01 bộ lốp MICHELIN LTX Trail (04 lốp) và 01 người chơi may mắn
còn lại hoàn thành đầy đủ cuộc khảo sát sẽ nhận được 01 bộ lốp MICHELIN Anakee Street (02 lốp).
Điều kiện xét giải:

- Người chơi được quyền chọn kích cỡ của sản phẩm MICHELIN LTX Trail hoặc MICHELIN Anakee Street do
Michelin hiện đang phân phối tại Việt Nam.

- Người chơi không được phép yêu cầu đổi giải thưởng sang giá trị tiền mặt hay bất kỳ giải thưởng khác có giá trị
tương đương.

- Người chơi sẽ nhận được giải thưởng trong vòng 1 tháng kể từ ngày công bố kết quả.

b. TẶNG THẺ NẠP ĐIỆN THOẠI TRỊ GIÁ 100.000đ: dành cho 500 người chơi hoàn thành tất cả các câu hỏi khảo sát trong
thời gian sớm nhất.
Điều kiện xét giải:

- Người chơi không được phép yêu cầu đổi giải thưởng sang giá trị tiền mặt hay bất kỳ giải thưởng khác có giá trị
tương đương.

- Michelin không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tranh chấp giữa người chơi và bên thứ ba có liên quan.
- Người chơi sẽ nhận được giải thưởng trong vòng 02 tuần kể từ ngày công bố kết quả.

#6 - Michelin có quyền sử dụng hình ảnh của người chơi đã tham gia cuộc thi cho mục đích truyền thông cho
thương hiệu.

#7 - Michelin có toàn quyền quyết định người thắng giải và không có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại
của người chơi về kết quả của cuộc thi.

#8 - Minigame này không dành cho nhân viên Michelin và các Đại lý chính thức của Michelin.

CÔNG TY TNHH MICHELIN VIỆT NAM

Công ty TNHH Michelin Việt Nam ĐT: + 84 28 39421111
URL: www.michelin.vn/ www.carservice.michelin.vn

P 5.1-5.2, lầu 5, tòa nhà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, Tp. HCM Fax: + 84 28 39431511 Facebook: MichelinVietnam
Tài liệu này có thể có những thông tin bảo mật của công ty TNHH Michelin Việt Nam (dưới đây gọi tắt là «công ty») và/hoặc các bên có liên quan tới công ty, và tài liệu này chỉ được gửi cho người có tên trong danh sách nhận văn bản này. Việc tiết lộ thông tin của
tài liệu này bởi người tiếp nhận tài liệu mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Michelin Việt Nam sẽ được coi là vi phạm pháp luật. Nếu vô tình nhận được tài liệu này, vui lòng thông báo ngay bằng văn bản cho công ty và xóa bỏ thông tin này. Trân trọng
cảm ơn.
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