Điều khoản và điều kiện của chương trình rút thăm trúng thưởng vé miễn phí

Qui định chương trình rút thăm trúng thưởng:
1. Các qui định sau đây sẽ được áp dụng. Bằng cách tham gia rút thăm, người tham gia chấp nhận các
điều khoản và điều kiện này.
2. Ngày kết thúc các đợt rút thăm là các ngày 20 tháng 1 năm 2020 / 20 tháng 4 năm 2020 / 20 tháng 7
năm 2020 / 20 tháng 10 năm 2020.
3. Tất cả những người tham gia đều sẽ tự động tham gia vào chương trình rút thăm trúng thưởng nếu
họ cung cấp địa chỉ liên hệ hợp lệ (tên + điện thoại và/hoặc email) vào cuối cuộc khảo sát.
4. Nếu quý vị gặp vấn đề kỹ thuật và không thể ghi chi tiết thông tin liên hệ vào bản khảo sát trên
mạng, hãy gửi đến chúng qua địa chỉ info@m1nd-set.com.
5. Người trúng thưởng sẽ nhận được 2 vé đường dài cho bất cứ chuyến bay nào, một chặng (và quay
về), được khai thác bởi các hãng hàng không sau: American Airlines, Air France, Delta, KLM, Etihad,
Finnair, Swiss, Thai Airways, Singapore Airlines và Vietnam Airlines. Ngoại lệ đối với qui định chuyến bay
một chặng nêu trên có thể được chấp nhận, nếu nhà tổ chức hoặc hãng hàng không trao vé ra quyết
định chấp nhận, hoặc nếu người trúng thưởng cần hơn 4 giờ (bằng đường sắt hoặc đường bộ) để đến
được sân bay nơi các hãng hàng không này khai thác các chuyến bay đường dài trực tiếp. Các ngày bay
không hạn chế nhưng phụ thuộc vào số ghế còn trống lúc đặt vé. Vé phải được đặt trước ngày 10 tháng
1 năm 2021 / 10 tháng 4 năm 2021 / 10 tháng 7 năm 2021 / 10 tháng 10 năm 2021.
6. Nhân viên m1nd-set và thành viên gia đình trực hệ của họ sẽ không đủ tư cách tham gia.
7. Không bao gồm bảo hiểm đi lại, vận chuyển đường bộ, khách sạn, v.v.
8. Người trúng thưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên vào ngay sau ngày khóa sổ từ những người đã hoàn
tất bản khảo sát. Cuộc rút thăm sẽ được thực hiện bởi giám đốc dự án m1nd-set với 2 nhân viên khác
chứng kiến quy trình này. Toàn bộ quy trình rút thăm sẽ được lập hồ sơ và ký bởi giám đốc dự án và các
nhân chứng. Tài liệu này sẽ được cung cấp cho tất cả những người tham gia khi có thư yêu cầu.
9.
Các kết quả sẽ được đăng trên www.AirSatisfaction.com vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 / 25 tháng
4 năm 2020 / 25 tháng 7 năm 2020 / 25 tháng 10 năm 2020. Người trúng thưởng sẽ được thông báo
bằng điện thoại hoặc email.
10. Mỗi người chỉ được tham gia một (1) lần. Những người tham gia hai lần sẽ bị loại.
11. Những điều khoản này và mọi sự tranh chấp có thể phát sinh từ cuộc khảo sát của đợt rút thăm
trúng thưởng được quy định bởi luật Thụy Sĩ.
12. Quyết định của nhà tổ chức (m1nd-set) là cuối cùng và sẽ không một ai khác được can thiệp.
13. Tên của người trúng thưởng có thể được m1nd-set cung cấp bằng cách viết thư đến: m1nd-set SA,
rue du Lac 47, 1800 Vevey, Switzerland.

