CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “MUA CIVIC HÁI LỘC ĐẦU
XUÂN” DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA XE CIVIC
Đại lý Honda Ô tô trên toàn quốc thực hiện chương trình tri ân khách hàng với tên gọi “Mua Civic hái lộc đầu
xuân” dành cho các các khách hàng khi mua xe Civic với nội dung cụ thể như sau:
I.

Đối tượng tham gia chương trình:
Các khách hàng mua xe Honda Civic từ ngày 7 tháng 1 năm 2013 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2013
(không bao gồm ngày lễ và ngày chủ nhật).
Chú ý:
-

Chương trình không áp dụng cho khách hàng mua xe dùng làm taxi.

-

Chương trình không áp dụng cho những khách hàng hưởng các chính sách hỗ trợ hiện hành khác

của Honda Việt Nam.
II.

Nội dung chương trình:

1. Tên chương trình: “Mua Civic hái lộc đầu xuân” dành cho Khách hàng mua xe Civic
2. Điều kiện:
Khách hàng sẽ được hưởng lợi ích khuyến mại khi thỏa mãn điều kiện sau: Khách hàng đặt và mua xe Ô
tô Civic của Honda và thực hiện thanh toán trong thời gian từ ngày 7 tháng 1 năm 2013 đến 28 tháng 2
năm 2013 (không bao gồm ngày lễ và ngày chủ nhật).
Các trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện trên sẽ không được hưởng các lợi ích từ chương trình
khuyến mãi này: các khách hàng đặt và thanh toán mua xe sau thời gian nói trên.
3. Lợi ích khuyến mại:
-

Khách hàng khi tham gia chương trình, sẽ được nhận một thẻ Quà tặng may mắn trị giá 30,000,000VND
(ba mươi triệu đồng chẵn) do Ngân hàng Vietcombank phát hành (thẻ có chức năng rút tiền và thanh
toán khi mua hàng hóa). Thẻ được sử dụng để thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại ATM và chi tiêu tại các
điểm chấp nhận thẻ có biểu tượng Connect24 trên toàn quốc.

-

Khách hàng khi nhận thẻ quà tặng này sẽ phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân 10% giá trị quà tặng
tương đương 3.000.000VND.

4. Phạm vi khuyến mãi: Trên toàn quốc
III.

Thời gian khuyến mãi và trao lợi ích khuyến mãi:
1- Thời gian khuyến mãi: từ ngày 7 tháng 1 năm 2013 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 20132 (không kể
ngày lễ và chủ nhật).
2- Lợi ích khuyến mại sẽ được trao cho khách hàng từ khi khách hàng hoàn thành các thủ tục thanh
toán tiền mua xe và nhận xe Honda CIVIC trong thời gian quy định, tại đại lý Honda Ô tô nơi khách
hàng đã mua xe.

IV. Quy định về việc nộp thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng được hưởng quà tặng khuyến mãi:

-

Khách hàng cá nhân có nghĩa vụ nộp khoản thuế thu nhập cá nhân trên giá trị quà khuyến mãi khách
hàng được hưởng theo quy định của Thông tư 84/2008/TT – BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu
nhập cá nhân 2007, đối tượng nộp thuế phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập
khác thường.

-

Đại lý Honda Ô tô sẽ nộp hộ khách hàng cá nhân khoản thuế này.

-

Đối với khách hàng là doanh nghiệp, khách hàng sẽ phải tự nộp thuế thu nhập doanh nghiệp CIT theo
quy định của nhà nước

V.

Quy định đối với khách hàng

1. Khách hàng nhận lợi ích khuyến mãi tại địa điểm theo quy định của đại lý Honda Ô tô và chịu các chi phí
phát sinh liên quan đến việc nhận giải thưởng như: đi lại, ăn, ở
2. Khách hàng tuân thủ các quy định, hướng dẫn về các điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi và
nhận quà tặng của đại lý Honda Ô tô.
3. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, đại lý Honda Ô tô có trách nhiệm
trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật
Việt Nam hiện hành.

