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TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

 

Tên thương nhân: Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam (gọi tắt: 

TFSVN) 

Địa chỉ trụ sở chính: phòng 4-5, tầng 12, Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, 

Q1, Tp. HCM. 

Điện thoại: 028 73090997    Email:long.duong@toyotafinancial.com.vn 

Mã số thuế: 0306069908 

Người liên hệ: Dương Vi Long   Điện thoại: 090 8483 922 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, 

(tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình tặng phiếu quà tặng. 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn Quốc 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền 

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:  Dịch vụ cho vay mua xe của TFSVN. 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): 

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu quà tặng trị giá 100.000 VND 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

Khách hàng là người vay đang có hợp đồng vay mua xe tại TFSVN. 

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải 

thưởng): Không 

9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 100.000.000 đồng 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

1.000 khách hàng đầu tiên là người vay đang có hợp đồng vay mua xe tại TFSVN có 

khoản thanh toán lần đầu tiên qua ví điện tử Payoo được tích hợp qua Cổng thông tin tài 

Chính Toyota Việt Nam (https://toyotafinance.com.vn) và đồng thời có dự nợ quá hạn 

bằng không (0) sẽ được nhận phiếu quà tặng trị giá 100.000 VND.  

TFSVN sẽ liên lạc với khách hàng qua số điện thoại mà khách hàng đã cung cấp trước 

đó trong quá trình nhận thưởng.  

Mỗi hợp đồng vay mua xe của khách hàng sẽ được nhận một phiếu quà tặng. 

https://toyotafinance.com.vn/


11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia và trách nhiệm cụ 

thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều 

thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh 

doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân 

khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)): Không. 

Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện 

hành.   


