
THỂ LỆ BỐC THĂM  

TẠI SỰ KIỆN CÔNG BỐ THÁP HAWAII & VENICE 

DỰ ÁN NEW CITY.  

1. Thời gian - Địa điểm tổ chức event: 
- Bắt đầu từ 08g00 ngày 14/1/2018 
- Địa điểm: Dự án New City 

 
2. Đối tượng tham gia: 

a. RÚT THĂM MAY MẮN: Khách hàng đã mua căn hộ Newcity trong thời 
gian  từ 09h 04/12/2017 đến 11h00  ngày 14/1/2018 , bất kể chọn mua 
trong giỏ hàng nào, nếu đã xuống đủ 100 triệu  thì đều có quyền tham gia 
chương trình RÚT THĂM MAY MẮN. 
 

3. Chương trình: 

 

(*) Chương trình RÚT THĂM MAY MẮN: được tổ chức vào cuối chương trình của 
event để chọn ra khách hàng may mắn trúng giải (1) 01 Xe Mecerdes C200 ; (2) 02Gói 
nội thất fit-out hoàn chỉnh căn hộ; (3) 02Gói thiết bị điện máy; (4) 05 Gói phí quản lý 
trong 12 tháng. 

 
4. Điều kiện đăng ký tham gia RÚT THĂM MAY MẮN: 
- Mỗi suất đăng ký nguyện vọng xác lập giao dịch tương ứng với 1 phiếu thăm 

trong chương trình RÚT THĂM MAY MẮN. Khách hàng khi hoàn tất thủ tục đặt 
cọc 100 triệu sẽ được nhận luôn thiệp mời và Phiếu bốc thăm. Khách hàng tự bảo 
quản phiếu rút thăm để tự tay bỏ phiếu thăm vào thùng thăm do BTC chuẩn bị sẵn 
trong ngày event 14/01/2018. 

Khách check-in tại quầy 
( có thư mời + Phiếu bốc 

thăm 

Khách hàng lại quầy 
thùng thăm và bỏ phiếu 
thăm vào thùng ( có sự 

giám sát của  BTC)

Khách hàng dùng tiệc 
finger food & thưởng 

thức văn nghệ.  

RÚT THĂM 

MAY MẮN (*)



- Các khách hàng cần có mặt đúng ngày giờ và địa điểm nêu trên và bắt buộc phải 
mang theo phiếu bốc thăm (**) đã nhận để tham gia bốc thăm.  

- Các khách hàng không tham gia event được có thể uỷ quyền cho người khác tham 
gia bốc thăm nhưng phải thông báo trước cho BTC bằng văn bản.  

- Tất cả các trường hợp vắng mặt nhưng không báo trước hoặc không uỷ quyền 
hoặc ko uỷ quyền bằng văn bản đều sẽ không được tham gia bốc thăm. 

- Phiếu bốc thăm hợp lệ: là phiếu thăm được bỏ đúng Liên quy định vào thùng bốc 
thăm.  

- Phiếu bốc thăm bất hợp lệ: là phiếu thăm bỏ sai Liên quy định.  

(**) Phiếu bốc thăm: gồm 2 liên được phát cho khách hàng khi đã đặt cọc 100 triệu 
thành công: 

- Liên 1: dùng bỏ vào thùng RÚT THĂM MAY MẮN khi Check-in tại cửa vào 
- Liên 2: dùng để đối chiếu định  
- danh Khách hàng trong các thủ tục cần thiết. Khách hàng cần giữ kỹ Liên 2 để đối 

chiếu xác nhận khi cần. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


