
Quy tắc hoạt động của Vòng Quay May Mắn 

 

Hoạt động Vòng Quay May Mắn về chương trình đặt trước Honor play do Honor tổ chức. 

Người tham gia sẽ đăng ngập tài khoản Honor của mình mới đủ điều kiện tham gia hoạt 

động. Người dùng đăng nhập và tham gia hoạt động được coi là đồng ý với các điều 

khoản và điều kiện sau.  

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG  

17:00PM ngày 07.08.2018 – ngày 17.08.2018  

 

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG  

1、Người tham gia phải có tài khoản Honor Club và mỗi tài khoản chỉ có 1 lần cơ hội 

thăm dự bốc thăm trong mỗi 24 tiếng.  

2、Kết quả bốc thăm và người chiến thắng sẽ được công bố trên danh sách người chiến 

thắng theo thời gian thực.  

3、Giải thưởng bao gồm: Honor play(4+64GB, Màu ngẫu nhiên)*3, Tai nghe Honor x 

Monster N-Tune 100 *5, Tai nghe Bluetooth Honor AM61 *5 , phiếu ưu đãi Tiki áp dụng 

cho chương trình đặt trước Honor Play(Thời hạn phiếu ưu đãi đến ngày 17.08.2018) 

*100.  

4、Người dùng nhận phiếu ưu đãi nêu trên phải giữ ảnh chụp màn hình của mã phiếu 

ưu đãi hoặc sao chép mã ưu đãi, rồi truy cập trang Tiki đặt hàng.  

5、Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày kết 

thúc hoạt động. Nếu bạn có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ 

email: honorglobal@hihonor.com  

 

ĐIỀU KHOẢN GIAO THƯỞNG  

Giải thưởng không được chuyển nhượng cho người khác và không được quy đổi thành 

tiền mặt hoặc thay thế bằng các sản phẩm khác. Người trúng giải phải cung cấp thông 

tin liên lạc chính xác (địa chỉ email, họ tên đầy đủ, thông tin vận chuyển hoàn chỉnh, số 

điện thoại di động, mã bưu điện) trong vòng 3 ngày tính từ ngày kết thúc hoạt động để 

nhận giải thưởng. Giải thưởng sẽ được giao trong vòng 30 ngày làm việc tính từ ngày 

nhận được thông tin của bạn. Honor sẽ chịu chi phí thuế và chi phí vận chuyển. Nếu giải 

thưởng không được giao đúng thời tại lỗi của người chiến thắng, thế chúng ta có thể coi 

là người chiến thắng đã từ bỏ quyền nhận giải thưởng.  

 

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Honor đảm bảo thông tin thu thập sẽ không được bán, chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba 

(ngoại trừ các đối tác của Honor thực hiện các hoạt động trên) và thông tin cá nhân thu 

thập từ những người tham gia sẽ chỉ được do Honor sử dụng cho hoạt động này nhằm 

mục đích giao giải thưởng. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Honor là 

quyết định cuối cùng. 

mailto:honorglobal@hihonor.com

