
 
 

THÔNG BÁO KHUYẾN MÃI 

1. Tên chương trình: Woori Visa x Everon, Âm êm từng giấc ngủ 

2. Hình thức ưu đãi: Bốc thăm trúng thưởng dựa trên mã giao dịch. 

3. Đối tượng: Chủ thẻ Woori Visa. 

4. Thời gian: 06/01/2021 – 31/01/2021. 

5. Địa điểm áp dụng: 

o Everon Tôn Thất Thuyết  

Lô 16-18 The Premier Tôn Thất Thuyết - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy – Hà Nội 

0243.2002942 

o Everon Nguyễn Chánh 

Căn 24C -A10 Nguyễn Chánh - Cầu Giấy – Hà Nội  

0243.2123025 

o Everon The Garden 

Tầng B1 - TTTM The Garden - Mễ Trì - Nam Từ Liêm – Hà Nội 

0243.7876524 

o Everon Ngoại Giao Đoàn 

Tầng 1 tòa N01-T3 Khu Ngoại Giao Đoàn - Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm – Hà Nội 

0243.2012459 

o Everon Times City 

Park 10 SH03 Times City - Minh Khai - Hai Bà Trưng – Hà Nội 

0243.2009162 

6. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng:  

Sản phẩm của Everon tại các cửa hàng theo quy định tại Điều 5. 

7. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: 

o Quà tặng bốc thăm trúng thưởng: 

-Bộ chăn ga gối cao cấp Everon trị giá 5.500.000 VND 

-Cặp gối ngủ cao cấp Everon trị giá 800.000 VND 

8. Nội dung chương trình khuyến mại: 

8.1 Cách thức tiến hành:  

Từ 06/01/2021 đến 31/01/2021, Khách hàng chọn thanh toán bằng thẻ Woori Visa 

khi mua sản phẩm Everon BẤT KỲ tại cửa hàng Everpia theo quy định tại Điều 5, 



 
sẽ có cơ hội nhận thêm những phần quà từ Woori Bank Việt Nam. Mỗi giao dịch 

thanh toán thành công tại cửa hàng sẽ được ghi nhận 01 phiếu bốc thăm trúng 

thưởng.  

Ngày 02/02/2021, Woori Bank Việt Nam sẽ tiến hành bốc thăm trúng thưởng bằng 

chính biên lai thanh toán của đơn hàng được in từ máy POS, để tìm ra 06 khách 

hàng may mắn nhất nhận quà từ Woori Bank Việt Nam. Trong đó: 

 01 giải Đặc biệt: Bộ chăn ga gối cao cấp Everon trị giá 5.500.000 VND 

 05 giải May mắn: Cặp gối ngủ cao cấp Everon trị giá 800.000 VND 

8.2  Cách thức nhận quà: 

- Woori Bank Việt Nam sẽ trực tiếp liên hệ với người trúng thưởng để thông báo về 

giải thưởng. Người trúng thưởng xác nhận thông tin nhận giải để Woori Bank Việt 

Nam gửi quà. 

- Quà tặng sẽ được gửi tới người trúng thường bằng đường bưu điện. 

8.2 Kênh thông tin chính thức: 

- Trang thông tin điện tử (website) của Khối kinh doanh bán lẻ Ngân hàng Woori Việt 

Nam: http://www.wooricard.com.vn/  

- Trang Facebook chính thức của Ngân hàng Woori Việt Nam:  

https://www.facebook.com/WooribankVietnam 

8.3 Quy định khác: 

- Khách hàng chịu trách nhiệm chi trả cho các khoản thuế, phí phát sinh (nếu có) khi 

nhận thưởng. 

- Khách hàng sau khi thanh toán cần cung cấp đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của 

nhân viên Everon tại cửa hàng để Woori Bank Việt Nam có thể liên hệ trao giải. 

Trường hợp khách hàng không để lại thông tin sẽ coi như không đủ điều kiện tham 

gia chương trình và bị hủy giải thưởng (nếu có). 

- Chỉ áp dụng khi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, không áp dụng mua hàng online. 

- Mỗi khách hàng chỉ được xét tối đa 01 giải, ưu tiên giải có giá trị cao hơn. 

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

- Quyết định của Ngân hàng Woori Việt Nam là quyết định cuối cùng trong mọi trường 

hợp. 
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