
Điều kiện & điều khoản của Chương trình khuyến mãi  

23/06/2022  - 31/07/2022 

1. Điều Khoản Chung 

1.1. Nhà tổ chức và tài trợ cho quỹ thưởng tặng bia 333 là Công Ty Land-FX Việt Nam.  

1.2. Các giải thưởng của chương trình Khuyến mãi bao gồm: 

“333 thùng bia 333 cho khách hàng nhanh tay đủ điều kiện” 

1.3. Nhà tổ chức sẽ đăng ký đầy đủ thông tin cập nhật về các điều kiện và quy tắc khuyến 

mãi bia 333 trên trang web chính thức của công ty Land-FX VietNam . 

1.4. Các cá nhân trong độ tuổi hợp pháp đầy đủ là công dân của Việt Nam là khách hàng của 

Land-FX đủ điều kiện tham gia chương trình. 

1.5. Công ty Land-FX có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này khi có sự thay đổi 

hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ khi nào khi khách hàng không đáp ứng đủ 

điều kiện mà không cần có bất kỳ thông báo đặc biệt nào . 

1.6. Công ty Land-FX giữ quyền sử dụng thông tin liên quan đến khách hàng tham gia chương 

trình cho các mục đích bảo mật và quảng cáo tỷ lệ tham gia cao nhất của khách hàng trên bất 

kỳ nguồn nào. Người hưởng lợi cao nhất được mời tham dự các sự kiện quảng bá và 

marketing do nhà tổ chức và các đối tác của Land-FX tài trợ. 

1.7. Với việc tham gia vào chương trình khuyến mãi, người tham gia hoàn toàn chấp nhận 

các điều kiện và quy tắc của chương trình. 

1.8  Các cuộc tranh luận nảy sinh trong suốt giai đoạn khuyến mãi sẽ được giải quyết dựa 

trên các điều khoản và điều kiện của các văn bản quy định chính của công ty Land-FX Việt 

Nam. Các tình huống không được các điều khoản và điều kiện này mô tả có thể giải quyết 

bằng việc thương lượng, với quyết định cuối cùng cho bất kỳ tranh luận nào đều do Nhà Tổ 

Chức giải khuyến mãi Land-FX đưa ra. 

2. Các quy tắc để tham gia chương trình 

2.1. Chương trình được tổ chức từ 00:00:01 23/06/2022 đến 23:59:59 31/07/2022. 

2.2. Đăng ký khuyến mãi là tự động, tất cả đáp ứng điều kiện của điều khoản 1.4 và 2.3 đều 

có thể tham gia. 

2.3. Những người tham gia chương trình là các khách hàng nạp $333 vào tài khoản và giao 

dịch 3.3 lot bất kì tài khoản nào của Land-FX.  

Riêng đối với khách hàng muốn tăng nhận giải thưởng khách hàng có thể nạp vào các loại 

tài khoản khác của Land-FX đủ điều kiện có thể nhận giải. 

Ví dụ: khách hàng đã có tài khoản Standard đã  nạp $333 và giao dịch 3.3 lot, khách hàng có 

thể tạo thêm tài khoản ECN, Prime để nhận thêm giải thưởng. 

2.4. Những khách hàng sau khi tham gia chương trình khuyến mãi được quyền trao đổi với 

những nhà tư vấn giao dịch hoặc các đội ngũ của Land-FX về thông tin nhận giải.  

3. Các quy tắc để nhận thưởng 

3.1. Chỉ những khách hàng đã được xác minh đầy đủ mới có thể nhận được giải thưởng 



3.2. Khách hàng có nhiều tài khoản có nhiều cơ hội nhận giải 

Ví dụ: 1 khách hàng có thể tạo 3 tài khoản ở Land-FX và chỉ nhận tối đa được 3 thùng bia nếu 

đáp ứng đúng - đủ các điều khoản và điều kiện của Land-FX. 

3.3.  Khách hàng nên giữ khoản tiền gửi tối thiểu là $333 trước khi kết thúc thời gian khuyến 

mãi. 

3.4. Khách hàng giới thiệu được 3 khách hàng đủ tiêu chuẩn trong thời gian khuyến mãi sẽ 

có cơ hội nhận thêm 1 thùng bia 333.  

3.5. Land-FX có quyền yêu cầu bổ sung thông tin ID từ những người tham gia và người nhận 

giải. 

3.6. Ban tổ chức có quyền từ chối trao thưởng cho người tham gia chương trình khuyến mãi 

mà không cần giải thích. Những lý do có thể bao gồm những vi phạm sau đây: 

    - Vi phạm những điều kiện này về chương trình khuyến mãi hoặc bất kỳ điều khoản nào 

    - Nghi ngờ các hoạt động gian lận với mục đích giành giải thưởng; 

    - Nghi ngờ việc một cá nhân đăng ký một vài hồ sơ khách hàng; 

    - Dữ liệu cá nhân không chính xác được chỉ ra trong hồ sơ khách hàng hoặc không có xác 

minh hồ sơ đầy đủ; 

    - Không có hoạt động giao dịch trên tài khoản tham gia trong 30 ngày trong suốt khoảng 

thời gian khuyến mãi. 

3.7. Thời gian trao giải thưởng đến khách hàng trong 7 ngày sau khi kết thúc chương trình 

khuyến mãi.  

 


