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I. GIỚI THIỆU 

Đây là chương trình dành riêng cho người giới thiệu là khách hàng của KiotViet. Mỗi khách hàng khi giới 

thiệu khách hàng mới được nhận ngay 500.000đ/khách (nhận thưởng ngay sau khi khách mới ký hợp  

đồng với KiotViet). 

Các khách hàng tham gia chương trình, giới thiệu được số lượng khách hàng cao trong tháng, quý, năm  

sẽ nhận được giải thưởng như sau: 

 
 

GIẢI THƯỞNG THÁNG: 

Giải thưởng Nội dung Trị giá Số lượng tối thiểu để xét giải 

Giải Nhất 
Vali 

ROVIGO-RV81220-S (Mia.vn) 
1.990.000đ 3 

 

GIẢI THƯỞNG QUÝ: 

Giải thưởng Nội dung Trị giá Số lượng tối thiểu để xét giải 

Giải Nhất 
Bộ chăn ga gối 

Amando Satin (Dem.vn) 
4.890.000đ 8 

 

GIẢI THƯỞNG NĂM: 

Giải thưởng Nội dung Trị giá Số lượng tối thiểu để xét giải 

Giải Nhất 
Xe máy 

Yamaha Grande Deluxe 
42.000.000đ 20 

Giải Nhì 
Máy tính bảng 
Masstel-Tab-W101 

5.000.000đ 15 

 

Lưu ý: 
- Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 
- Thời gian tính giải thưởng từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng. 

 
II. ĐIỀU KIỆN CHUNG 

1. Hợp đồng khách cũ phát sinh trước ngày ký hợp đồng khách mới. 

2. Hoa hồng được hưởng trên KHÁCH HÀNG MỚI, không áp dụng trên Hợp đồng mới (Ví dụ: Khách hàng 

được giới thiệu ký nhiều chi nhánh, hoặc ký nhiều hợp đồng, thì được tính là 01 khách hàng.) 

3. Khách hàng đã ký 01 hợp đồng sẽ không áp dụng cho hợp đồng tiếp theo. 

4. Hợp đồng được giới thiệu giá trị 01 năm trở lên, và chỉ áp dụng cho Hợp đồng gói Nâng cao. 

5. Trường hợp nhiều khách có cùng lượng khách giới thiệu trong thời gian xét giải, sẽ ưu tiên số hợp đồng 

cuối cùng sớm nhất. 

6. Chương trình áp dụng từ ngày 1/1/2017 đến hết 31/12/2017 

7. BTC có quyền được thay đổi nội dung, điều chỉnh chương trình vào từng thời điểm phù hợp theo pháp luật 

hiện hành. Trong trường hợp đó, nội dung thay đổi BTC sẽ đăng tải trên website: 

www.kiotviet.vn/gioithieukhachhang 

https://www.kiotviet.vn/gioithieukhachhang/www.kiotviet.vn/gioithieukhachhang


III. THẮC MẮC - KHIẾU NẠI 

- Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng. Mọi tranh chấp, khiếu nại, thắc 

mắc về quyết định của BTC đều không có giá trị việc nhận thưởng (nếu có). 
- Công ty sẽ thực hiện việc thu hộ các loại thuế liên quan mà người trúng thưởng phải đóng. Khách hàng 

trúng thưởng phải tự thực hiện thủ tục quyết toán thuế với cơ quan nhà nước theo quy định. 

 
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhân viên Kinh doanh hoặc Tổng đài 1800 6162 (miễn cước) để được 

hướng dẫn. 

 

 
 

Phần mềm quản lý bán hàng KiotViet  

Văn phòng tại Hà Nội: 

Tầng 5, Toà nhà HTP, 434 Trần Khát Chân, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Hotline: 1800 6162 (miễn cước) 

Website: www.kiotviet.vn 

Văn phòng tại TP HCM: 

Lầu 6 – Khu B, Tòa nhà WASECO, Số 10 Phổ 

Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh 

Email: hotro@kiotviet.com 
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