
             ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

1. Tên chương trình khuyến mại:  

Vui Giáng Sinh – Rinh Seagate 

2. Sản phẩm áp dụng: 

● Ổ cứng HDD Seagate BarraCuda 2.5” 2TB/ 3TB/ 4TB/ 5TB 

● Ổ cứng HDD Seagate BarraCuda 3.5” 2TB/ 3TB/ 4TB/ 6TB/ 8TB 

● Ổ cứng HDD SkyHawk 4TB/ 6TB 

● Ổ cứng HDD Seagate IronWolf 4TB/ 6 TB/ 8TB 

● Ổ cứng HDD Seagate IronWolf Pro 4TB/ 6 TB/ 8TB 

● Ổ cứng gắn ngoài HDD Seagate One Touch 2TB/ 4TB/ 5TB  

● Ổ cứng gắn ngoài SSD Seagate One Touch 500GB/ 1TB/ 2TB  

● Ổ cứng gắn ngoài Seagate Backup Plus Slim 2TB  

● Ổ cứng gắn ngoài Seagate Backup Portable 4TB/ 5TB  

● Ổ cứng gắn ngoài Seagate Expansion 2TB/ 4TB/ 5TB  

● Ổ cứng gắn ngoài FireCuda Gaming HDD/ Hub/ Dock/ SSD 

● Ổ cứng gắn ngoài LaCie HDD & SSD  

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25.11 đến ngày 25.12.2021 

4. Phạm vi khuyến mại: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa/ dịch vụ không cung ứng tiền 

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):  

● Người dùng cuối mua hàng từ các đại lý chính hãng của Seagate 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Loại Giải thưởng Nhà Phân Phối 

Got It voucher 
Synnex FPT 

Viễn Sơn 

Thẻ cào điện thoại 
Thủy Linh Company 

Digiworld 

 

STT Giá trị giải thưởng Sản phẩm áp dụng Đơn giá giải thưởng 

1 

Got It voucher 

Thẻ cào điện thoại 

50,000 VND 

Ổ cứng HDD Seagate BarraCuda 2.5” 2TB/ 

3TB/ 4TB/ 5TB 
50,000 

Ổ cứng HDD Seagate BarraCuda 3.5” 2TB/ 

3TB/ 4TB/ 6TB/ 8TB 

2 

Got It voucher  

Thẻ cào điện thoại 

100,000 VND 

Ổ cứng HDD SkyHawk 4TB/ 6TB 

100,000 

Ổ cứng HDD Seagate IronWolf 4TB/ 6 TB/ 

8TB 

Ổ cứng gắn ngoài Seagate Backup Plus 

Slim 2TB 

Ổ cứng gắn ngoài Seagate Backup 

Portable 4TB/ 5TB 

Ổ cứng gắn ngoài Seagate Expansion 

2TB/ 4TB/ 5TB 

Ổ cứng gắn ngoài HDD Seagate One 

Touch 2TB/ 4TB/ 5TB 



3 

Got It voucher 

Thẻ cào điện thoại 

150,000 VND 

Ổ cứng HDD Seagate IronWolf Pro 4TB/ 6 

TB/ 8TB 
150,000 

Ổ cứng gắn ngoài SSD Seagate One Touch 

500GB/ 1TB/ 2TB 

4 

Got It voucher 

Thẻ cào điện thoại 

200,000 VND 

Ổ cứng gắn ngoài FireCuda Gaming HDD/ 

Hub/ Dock/ SSD 200,000 

Ổ cứng gắn ngoài LaCie HDD & SSD 

Lưu ý: Giải thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại 

a. Điều kiện, cách thức, thủ tục tham gia Chương trình khuyến mại 

● Từ ngày 25.11 – 25.12.2021, người dùng cuối sẽ nhận ngay 01 Got It voucher hoặc 01 thẻ cào điện thoại khi 

mua sản phẩm Seagate* chính hãng. 

*Mỗi khách hàng nhận tối đa 10 phần quà/ hóa đơn và tối đa 5 hóa đơn trong thời gian diễn ra chương trình 

*01 sản phẩm tương ứng 01 số serial number chỉ được nhận quà thưởng 01 lần 

* Chương trình không áp dụng đồng thời với những chương trình khuyến mãi khác của Seagate 

* Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm mua tại Seagate Official Store trên Shopee và Lazada. 

*Hạn chót gửi thông tin để nhận khuyến mãi là 17h ngày 29.12.2021. 

● Các bước tham gia chương trình khuyến mại: 

○ Buớc 1: Khách hàng mua các sản phẩm Seagate (trong danh sách đính kèm) từ đại lý chính hãng của 

Seagate trong thời gian quy định.  

○ Bước 2: Khách hàng truy cập vào trang web do Seagate cung cấp để điền: 

■ Thông tin cá nhân 

■ Hóa đơn VAT/ hóa đơn mua hàng hợp lệ 

■ Danh sách serial number của sản phẩm đã mua tương ứng với hóa đơn 

○ Bước 3: Seagate kiểm tra và yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin (nếu cần) 

○ Bước 4: Seagate gửi quà đến khách hàng (qua email hoặc tin nhắn điện thoại) 

b. Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: 

● Cách thức trao thưởng: Seagate sẽ trao tặng giải thưởng bằng hiện vật, không được quy đổi thành tiền mặt. 

Seagate sẽ gửi quà trực tiếp đến số điện thoại/ địa chỉ email mà khách hàng cung cấp chậm nhất 4 tuần sau 

khi nhận được thông tin của khách hàng. 

9. Các quy định khác: 

● Seagate toàn quyền sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh tham gia của khách hàng và mọi thông tin, hình ảnh 

khác có liên quan đến chương trình cho mục đích truyền thông, quảng cáo và các hoạt động thương mại khác 

mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. 

● Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình khuyến mại này, Seagate có trách nhiệm trực 

tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

● Seagate được quyền thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh thể lệ vào bất kỳ thời điểm nào trước khi 

kết thúc chương trình sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

● Seagate có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần 

hoặc toàn bộ Chương trình khuyến mại và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ đại lý nào trong bất kỳ 

trường hợp nào có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận trong Chương trình khuyến mại sau khi có 

sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả 

kháng. 

https://shopee.vn/seagate_officialstore
https://www.lazada.vn/shop/seagate-and-lacie

