THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG – NGẬP TRÀN TIỀN THƯỞNG
I.

Giới thiệu
1. Chương trình dành cho các khách hàng đang sử dụng ứng dụng JOY PROVIDER & bất kỳ ai có
mối quan hệ với quản lý, chủ nhà hàng/quán.
2. Giới thiệu khách hàng tải ứng dụng JOY PROVIDER và ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN thành công, người
giới thiệu được nhận 100.000 đồng.
3. Nhận thêm 400.000đ cho mỗi hợp đồng JOY PROVIDER KÝ KẾT và HOÀN THÀNH THANH TOÁN.

II.

Điều kiện chung
1. Điều kiện KHÁCH HÀNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU:
•

Là quản lý, chủ nhà hàng/quán tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam

•

Là khách hàng chưa có tài khoản trên hệ thống thông tin JOY PROVIDER, chưa từng sử
dụng ứng dụng JOY PROVIDER.

2. Tiền thưởng tính trên KHÁCH HÀNG MỚI, không tính trên HỢP ĐỒNG MỚI/ TÀI KHOẢN MỚI
•

Khách hàng được giới thiệu đã ký NHIỀU HỢP ĐỒNG cho NHIỀU CHI NHÁNH KINH
DOANH của khách, sẽ được tính là 01 KHÁCH HÀNG.

•

Tiền thưởng chỉ tính trên HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN ký với GOnJOY không tính khách hàng cũ.

3. Tiền thưởng được áp dụng từ HỢP ĐỒNG GÓI ỨNG DỤNG JOY PROVIDER CƠ BẢN.
4. Trường hợp khách được giới thiệu trùng với nguồn giới thiệu khác của JOY PROVIDER: Xét theo
nguồn đầu tiên giới thiệu về hệ thống JOY PROVIDER.
III.

Hình thức trả thưởng
Tiền thưởng sẽ được thanh toán trong vòng 07 ngày từ ngày trạng thái hồ sơ được duyệt “hợp lệ”
1. Chuyển Khoản: Thông tin người nhận cần trùng với thông tin đã đăng ký cộng tác qua email.
2. Tiền mặt: Trả thưởng trong thời gian 07 ngày, vui lòng liên hệ hotline để nhận tiền mặt tại văn
phòng công ty.
* LƯU Ý: Thông tin người nhận thưởng phải trùng với thông tin trên hợp đồng ký với GOnJOY.

IV.

Thắc mắc - Khiếu nại
1. 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 tại fanpage gonjoy:
www.facebook.com/CSKHGONJOY
2. Trong mọi trường hợp, quyết định của GOnJOY sẽ là quyết định cuối cùng. Mọi tranh chấp, khiếu
nại, thắc mắc về quyết định của GOnJOY đều không có giá trị cho việc nhận thưởng (nếu có).
3. Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0935 533 725 để được hướng dẫn.

