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1. Tên Chương trình khuyến mại: “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành.”. 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  Xăng RON 95-V, Xăng RON 95-IV,  

Xăng RON 95-III, Xăng  E5 RON 92-II,  DO 0,001S-V, DO 0,05S-II, Dầu hỏa 2-K. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 19/11/2021 đến 31/3/2022. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc (trừ tỉnh Kiên Giang). 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng. 

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):  

Chương trình khuyến mại áp dụng đối với khách hàng mua xăng dầu tối thiểu 1 (Một) 

lần tại hệ thống CHXD Petrolimex thuộc 43 công ty xăng dầu TNHH một thành viên và 

xác thực thông qua phần mềm ứng dụng Petrolimex trên toàn quốc từ ngày 19/11/2021 

(Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng 

dầu Việt Nam - Petrolimex không được tham gia chương trình).  

7. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

7.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia 

Chương trình khuyến mại:  

- Nhận mã dự thưởng, tham gia quay số trúng thưởng: Khách hàng đã đăng ký thành 

công tài khoản Petrolimex và khi mua xăng dầu, thanh toán thành công đồng thời xác 

thực lần đầu tiên được tặng 1 mã dự thưởng trong phần “Thông báo” của tài khoản 

Petrolimex. 

7.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

Trong vòng 24h sau khi mua xăng dầu, thanh toán thành công đồng thời xác thực lần 

đầu tiên, hệ thống sẽ gửi mã dự thưởng cho khách hàng. Mã dự thưởng sẽ được cung 



cấp về thiết bị di động của Khách hàng thông qua phần mềm Petrolimex hoặc tin nhắn 

gửi về số điện thoại di động đăng ký trên tài khoản Petrolimex. 

Mẫu nội dung và hình ảnh nội dung thông báo mã dự thưởng:  

 

7.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

Bằng chứng xác định trúng thưởng được xác định bằng mã dự thưởng được gửi về ứng 

dụng Petrolimex hoặc tin nhắn gửi về số điện thoại di động đăng ký trên tài khoản 

Petrolimex của khách hàng. Mỗi mã số được gửi về ứng dụng của Khách hàng tương 

ứng với một mã dự thưởng tại Chương trình khuyến mại. Mã số dự thưởng là một dãy 

số gồm 9 chữ số trùng với mã số tài khoản định danh khách hàng từ ứng dụng 

Petrolimex, số lượng mã số dự thưởng dự kiến phát hành là 300.000 (ba trăm nghìn). 

7.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định mã dự thưởng : Danh sách các mã dự thưởng sẽ được chốt vào thời 

điểm 0h ngày 01/4/2022. 

- Ngày dự kiến tổ chức quay số xác định trúng thưởng là 15/4/2022. 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Quay số trúng thưởng ngẫu nhiên. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Lễ quay thưởng dự kiến được tổ chức công 

khai tại Văn phòng Petrolimex: Tầng 23 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim 

Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, dưới sự chứng kiến của đại diện của khách 

hàng và đại diện Petrolimex. 

7.5 Thông báo trúng thưởng: 

Thời gian công bố danh sách khách hàng trúng giải không quá 10 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc quay số xác định trúng thưởng. 

+ Sau khi có kết quả, Petrolimex có trách nhiệm thông báo tới khách hàng trúng 

thưởng bằng một trong các hình thức: gửi thư qua APP/nhắn tin cho khách hàng 

đồng thời gọi điện thông báo cho khách hàng, trong đó có nêu rõ thời gian và địa 

điểm tổ chức trao/nhận thưởng. Nội dung thông báo cho khách hàng trúng thưởng 

bao gồm các thông tin: Họ tên, mã tài khoản, số mã dự thưởng trúng giải, thời gian 

và địa điểm tổ chức trao giải cho khách hàng. 



+ Petrolimex sẽ thông báo Danh sách khách hàng trúng thưởng trên website chính 

thức của Petrolimex tại địa chỉ https://www.petrolimex.com.vn/.  

7.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Thời gian trao thưởng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến 

mại. 

- Địa Điểm trao thưởng: 

+ Đối với trao thưởng bằng hiện vật: Khách hàng nhận thưởng tại Văn phòng 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoặc Văn phòng Công ty Xăng dầu thuộc Petrolimex trên 

địa bàn phù hợp với nơi làm việc/địa bàn sinh sống của khách hàng. 

+ Cách thức trao thưởng: Petrolimex sẽ trao giải trực tiếp cho Khách hàng hoặc 

người được uỷ quyền hợp pháp để nhận giải. 

- Thủ tục trao thưởng:  

Các khách hàng trúng thưởng sẽ chỉ được nhận thưởng khi xuất trình đầy đủ các 

giấy tờ sau: thông báo trúng thưởng gửi qua APP/ tin nhắn, CMND/CCCD/Hộ chiếu 

còn hiệu lực, Giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) (các giấy tờ là bản sao 

có công chứng), giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho người 

khác tới nhận thưởng. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, đăng ký kinh doanh trên giấy tờ 

khách hàng cung cấp phải trùng với dữ liệu trên phần mềm Petrolimex mới được nhận 

thưởng. 

Trong trường hợp khách hàng không thể trực tiếp tới nhận giải, Khách hàng có 

thể làm giấy ủy quyền hợp lệ cho người khác nhận thay. Người được ủy quyền khi đi 

nhận thay phải mang theo các giấy tờ theo quy định (CMND/CCCD/hộ chiếu)  Giấy ủy 

quyền hợp lệ, Giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), CMND/CCCD/ hộ chiếu 

(đối với cá nhân) của người ủy quyền. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, đăng ký kinh doanh 

trên giấy tờ khách hàng cung cấp phải trùng với dữ liệu trên phần mềm Petrolimex mới 

được nhận thưởng. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: Kết thúc thời gian trao thưởng khách hàng vẫn không 

đến nhận thưởng, phần thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Các khách hàng trúng giải thưởng của chương trình sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế thu 

nhập cá nhân (Tập đoàn thu thuế TNCN và nộp hộ khách hàng) và các nghĩa vụ tài chính 

khác (nếu có) khi nhận giải thưởng từ chương trình theo quy định của Pháp luật hiện 

hành. 

8. Trách nhiệm công bố thông tin: 

Petrolimex có trách nhiệm đăng tải thông báo công khai chi tiết nội dung của Thể lệ 

Chương trình khuyến mại này và Danh sách khách hàng trúng thưởng trên website chính 

thức của Petrolimex tại địa chỉ https://www.petrolimex.com.vn/     

9. Các quy định khác (nếu có):  

https://www.petrolimex.com.vn/
https://www.petrolimex.com.vn/


Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình khuyến mại này, 

Petrolimex có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp 

sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

Petrolimex hỗ trợ và giải quyết khiếu nại của khách hàng về Chương trình khuyến mại 

trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại. Hết thời gian trên, 

Petrolimex không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại của khách hàng. 

Petrolimex được toàn quyền sử dụng các hình ảnh, tư liệu liên quan đến người nhận 

thưởng trong các Chương trình khuyến mại quảng cáo khuyến mãi, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (nếu người nhận thưởng cho phép) ./. 

 

******************** 


