
 

THÔNG BÁO 

V/v Chương Trình Khuyến Mãi Dell Gaming tháng 3/2022 

 

Kính gửi Quý đại lý, 

Dell xin trân trọng thông báo đến quý vị chương trình khuyến mãi tháng 3/2022 dành cho các sản 

phẩm máy tính xách tay chính hãng Dell™ thuộc dòng Alienware và G Series có nội dung như 

sau: 

Chương trình khuyến mãi 

“SẮM DELL CHIẾN GAME, NHẬN QUÀ BÙNG NỔ” 

Áp dụng từ 17/03/2022 đến 31/03/2022. 

 

1. Sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi: chỉ áp dụng cho khách hàng mua máy tính xách tay chính hãng 

Dell™ thuộc các dòng Alienware và G Series có cài sẵn Windows 11. 

2. Thời gian khuyến mãi: từ 17/03/2022 đến 31/03/2022. 

3. Phạm vi khuyến mãi: Tại các đại lý uỷ quyền của Dell™ trên toàn quốc. 

4. Đối tượng khuyến mãi: Người tiêu dùng cuối khi mua máy tính chính hãng Dell™ thuộc các 

dòng Alienware và G Series có cài sẵn Windows 11. 

5. Hình thức khuyến mãi: Khách hàng khi mua sản phẩm máy tính xách tay chính hãng Dell™ 

thuộc các dòng Alienware và G Series được phân phối chính hãng qua kênh bán lẻ từ các nhà 

phân phối Digiworld (DGW), PSD, FPT, ADG, VSC (hay NPP Thuỷ Linh khu vực phía Bắc) sẽ 

được sở hữu ngay:  

- 01 (một) áo khoác Uniqlo chống thấm nước cực ngầu đối với khách hàng mua sản 

phẩm máy tính xách tay Alienware. 

- 01 (một) bộ quà tặng Dell Gaming bao gồm : 01 (một) áo thun thời trang, 01 (một) áo 

khoác siêu xịn xò, 01 (một) nón lưỡi trai thể thao cực cool đối với khách hàng mua 

hàng sản phẩm máy tính xách tay G Series. 

**Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết quà. 

6. Thủ tục nhận quà – Thời gian nhận quà: 

Quà tặng sẽ được trao tận tay khách hàng, khi khách hàng gửi đầy đủ thông tin theo quy định. 

Thủ tục nhận quà:  

• Bước 1: Khách hàng có thể kiểm tra sản phẩm chính hãng bằng cách nhắn tin theo cú pháp 

SVT<khoảng trắng><số Service Tag> gởi đến tổng đài 6189 (1.000 VNĐ/tin nhắn). 

• Bước 2: Khách hàng gửi email hình chụp/scan hóa đơn VAT bản gốc (Hoá đơn VAT hợp lệ 

là hoá đơn tài chính có chứa sản phẩm tương ứng với số Service Tag), thông tin cá nhân 

 
 

 



 

bao gồm họ tên, số điện thoại, số CMND (hoặc số hộ chiếu/ bằng lái xe), số Service Tag của 

máy và địa chỉ nhận quà qua đường bưu điện về cho bộ phận đổi quà DellTM qua email: 

khuyenmaidell@gmail.com, tiêu đề email ghi rõ [Họ tên] - Đổi Quà Chương Trình Dell 

hoặc qua zalo/viber của hotline 0901 304 144, nội dung ghi rõ [Họ tên đầy đủ - Số điện 

thoại] - Đổi Quà Chương Trình Dell. 

• Bước 3: Sau khi tiến hành kiểm tra thông tin của khách hàng gửi về, bộ phận đổi quà của 

DellTM sẽ gửi thư hoặc nhắn tin trả lời cho khách hàng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc. 

Thời gian nhận quà: 

Sau khi kiểm tra chứng từ hợp lệ, bộ phận đổi quà của DellTM sẽ liên lạc và gửi quà trực 

tiếp hoặc qua đường bưu điện trong vòng 05 (năm) ngày làm việc. 

7. Quy định khác:  

- Nếu có bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ hotline 0901 304 144. Thời gian hoạt 

động của hotline: buổi sáng: 8:30 – 12:00, buổi chiều: 13:30 – 18:00.  

- Mỗi hóa đơn mua hàng chỉ nhận được 01 (một) phần quà tương ứng. 

- Mỗi CMND chỉ nhận được 01 (một) phần quà tương ứng.   

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) phần quà trong suốt thời gian chương trình 

khuyến mãi. 

- Chỉ trao quà cho chính chủ, không áp dụng cho các trường hợp nhận thay. 

- Chi phí chuyển quà cho khách hàng trúng thưởng sẽ do Dell thanh toán. Mọi thất lạc 

thư từ, giải thưởng do người trúng giải cung cấp sai địa chỉ, BTC sẽ không chịu trách 

nhiệm. 

- Thời hạn cuối cùng để đổi giải thưởng là 18h00 ngày 01/04/2022. Tất cả những thông 

tin gửi mail ngoài khoảng thời gian này đều coi là không hợp lệ và không được xác 

nhận tham gia chương trình khuyến mại. 

- Số lượng quà tặng của chương trình có hạn, ưu tiên cho những khách hàng mua máy tính 

Dell™ chính hãng sớm nhất. 

- Các quà tặng trên không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc dưới bất kỳ hình thức nào. 

- Khách hàng đổi quà phải chịu các chi phí phát sinh (ăn, ở, đi lại…) để nhận quà và thanh 

toán mọi khoản thuế (nếu có) liên quan đến việc nhận quà theo quy định của pháp luật Việt 

Nam hiện hành. 

- Nhân viên và gia đình nhân viên DellTM, các nhà phân phối chính thức và đại lý của DellTM, 

công ty quảng cáo của DellTM không được tham gia chương trình khuyến mãi này. 

- Dưới sự đồng ý của khách hàng đến nhận quà, công ty DellTM sẽ có quyền sử dụng tên, hình 

ảnh, địa chỉ của khách hàng cho mục đích quảng cáo chương trình. 

- DellTM  cam kết không sử dụng thông tin khách hàng vào mục đích nào khác ngoài việc trao 

quà tặng. Để biết thêm về chính sách bảo mật thông tin của DellTM, quý khách hàng vui lòng 

truy cập: https://www.doiquadell.com/baomatthongtin 

- Các sản phẩm dự án không được tham gia chương trình này. 
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- Trong trường hợp DellTM nghi ngờ tính hợp pháp của việc nhận quà thuộc bất kỳ lý do gì của 

những đối tượng không được tham gia chương trình, DellTM có quyền từ chối trao quà. 

- Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quà tặng trong chương trình khuyến mãi, DellTM sẽ 

giải quyết đúng theo pháp luật Việt Nam hiện hành. DellTM không chịu trách nhiệm và không 

giải quyết khiếu nại liên quan đến trường hợp thất lạc, trễ hạn và không hợp lệ của chứng từ 

đổi quà. 

- DellTM cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mãi 

trên theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

Kính mong sự hỗ trợ và hợp tác từ Quý Đại Lý để chương trình được thành công tốt 
đẹp. Chân thành cám ơn. 

---------- 

Về Dell Việt Nam 

Dell hoạt động trên phương châm luôn luôn lắng nghe khách hàng, hướng đến những công nghệ 

và dịch vụ mang tính đột phá và sáng tạo.  

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.dellonline.vn 

 

 

 

http://www.dellonline./

