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Sau đây là những yêu cầu mà người được chọn tham gia chiến dịch phải thực hiện: 

• Hoàn thành đánh giá sản phẩm và bản khảo sát cuối chiến dịch là bắt buộc 

• Không cần hoàn trả lại sản phẩm đối với chiến dịch lần này. 

• Tất cả các điều khoản cần thiết khác mà thành viên Insiders cần cam kết khi đăng ký có thể 
được tìm thấy trong các phần được nêu bên dưới 

 

Hành động trong chiến dịch  

Là người tham gia chiến dịch sử dụng sản phẩm Chăm sóc Bà mẹ & Em bé của Philips và The Insiders, 

bạn có đặc quyền nhận được Máy hâm sữa Philips Avent Fast Bottle Warmer SCF358/00 hoặc Máy 

tiệt trùng và sấy khô bình sữa Philips Avent Sterilizer SCF293/00 miễn phí. Đổi lại, bạn đồng ý hoàn 

thành các hoạt động quảng bá sản phẩm được nêu trong thư hướng dẫn chiến dịch mà bạn sẽ nhận 

được khi nhận thiết bị Philips Chăm sóc Bà mẹ & Em bé của mình. 

Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải hoàn thành bản khảo sát cuối chiến dịch để gửi phản hồi tổng 

thể về Máy hâm sữa Philips Avent SCF358/00 hoặc Máy tiệt trùng Philips Avent SCF293/01 vào cuối 

chiến dịch. Bản khảo sát sẽ được đăng và gửi cho bạn qua email khi chiến dịch kết thúc. Bạn phải hoàn 

thành bản khảo sát đúng thời hạn được đưa ra. 

 

Thời gian 

Thời gian của chiến dịch được nêu rõ trên trang web và thông qua các bài đăng trên blog. Thành viên 

Insiders sẽ được yêu cầu chia sẻ đánh giá về Máy hâm sữa nhanh Philips Avent SCF358/00 hoặc Máy 

tiệt trùng Philips Avent SCF293/00 trong khoảng thời gian 4 tuần. 

 

Đăng ký tham gia 

Bạn có thể đăng ký tham gia chiến dịch thông qua website của The Insiders. Mỗi gia đình chỉ được một 

người tham gia. Nếu sản phẩm bị sử dụng sai mục đích hoặc chúng tôi phát hiện thông tin sai lệch, 

bạn sẽ có khả năng bị loại khỏi chiến dịch mà không được báo trước. Để tham gia, thành viên Insiders 

phải hoàn thành bản khảo sát đầu chiến dịch một cách đầy đủ và trung thực nhất. 

Không có bất kì yêu cầu đặt cọc nào khi ứng viên đăng ký tham gia chiến dịch này. Sau khi hết thời 

gian đăng ký, chúng tôi sẽ đưa ra danh sách chọn lọc những ứng viên mà chúng tôi cảm thấy phù 

hợp nhất cho chiến dịch Máy hâm sữa nhanh Philips Avent SCF358/00 hoặc Máy tiệt trùng Philips 

Avent SCF293/00. Sau đó, một email sẽ được gửi đến các ứng viên trong danh sách được lựa chọn, 

Đơn vị vận chuyển của chúng tôi sẽ giao Máy hâm sữa nhanh Philips Avent SCF358/00 hoặc Máy tiệt 

trùng Philips Avent SCF293/00 trực tiếp đến nhà của người được chọn. 

Xin lưu ý rằng đây là chiến dịch không cần hoàn trả sản phẩm. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc trên trang chiến dịch. 

 

 



 

Quyền riêng tư 

Mọi thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối, Việc chuyển thông tin của người tham gia với bên 

thứ ba chỉ được thực hiện khi có sự cho phép rõ ràng. 

 

Sự lựa chọn 

Người tham gia được chọn cho chiến dịch này dựa trên các tiêu chí cụ thể do Philips đặt ra. Việc lựa 

chọn sẽ được thực hiện và ràng buộc bởi The Insiders; và là lựa chọn sau cùng. Việc không được lựa 

chọn cho chiến dịch này không ảnh hưởng đến việc tham gia hay được chọn cho những chiến dịch 

khác của Insiders, hoặc của các công ty liên quan. Cách lựa chọn này là cần thiết, vì số lượng người 

đăng ký tham gia thường cao hơn nhiều so với số lượng được chọn. 

 

Không bán lại sản phẩm 

Việc bán lại các sản phẩm nhận được thông qua chiến dịch của Insiders hoặc qua sự cung cấp bởi bất 

kỳ khách hàng nào của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ thành viên nào vi phạm quy định này sẽ 

dẫn đến việc bị loại bỏ khỏi chiến dịch ngay lập tức và / hoặc chấm dứt tư cách thành viên Insiders vô 

thời hạn. Sự can thiệp pháp lý cũng có thể được đưa ra trong trường hợp này. 

 

Quy định chung 

The Insiders không chịu trách nhiệm về lỗi kỹ thuật hoặc các lỗi khác phát sinh trong chiến dịch hoặc 

gây ra bởi các yếu tố không thể kiểm soát được bởi Insiders hoặc Philips. Đây là trách nhiệm của mỗi 

người tham gia trong việc đảm bảo phần cứng và phần mềm được bảo vệ và có thể sử dụng tốt. Người 

tham gia được mặc định chấp nhận điều khoản này vô điều kiện khi tham gia chiến dịch. 

The Grapevine, giao dịch dưới tên "The Insiders" và được gọi dưới đây là The Insiders, không chịu 

trách nhiệm cho các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên do sử dụng trang web hoặc thông 

tin có được thông qua trang web. 

The Insiders không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với những thiệt hại tiềm ẩn mà 

thành viên đã đăng ký phải chịu do sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ trong chiến dịch. 

Nhà sản xuất và nhà phân phối luôn luôn chịu trách nhiệm chung và riêng biệt đối với sản phẩm hoặc 

dịch vụ mà thành viên đã đăng ký sử dụng trong chiến dịch. 

Người tham gia phải tham khảo hướng dẫn sử dụng và luôn tuân theo đúng chỉ dẫn trong tờ hướng 

dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm. 

Trang web, cũng như nội dung của văn bản, hình ảnh, đồ họa, tệp âm thanh, hình động, video, dữ liệu 

và bao gồm cả cơ sở dữ liệu (gọi tắt là thông tin) là tài sản trí tuệ của The Insiders. Thông tin được bảo 

vệ theo Đạo luật ngày 30 tháng 6 năm 1994 bao gồm bản quyền, các quyền liên quan và toàn bộ các 

quy định áp dụng cho sở hữu trí tuệ. 

Bạn có quyền tham khảo thông tin và tải xuống thông tin trên trang web để sử dụng cho việc riêng tư 

và cá nhân. Bất kỳ việc sử dụng nào khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, phổ biến, 

cung cấp cho công chúng và / hoặc sử dụng lại dưới mọi hình thức, toàn bộ hoặc một phần, tạm thời 

hoặc vĩnh viễn, của trang web hoặc các chi tiết của Insiders mà không có sự cho phép trước bằng văn 

bản của The Insiders đều bị nghiêm cấm. 

 

Thu thập nội dung 



Khi tham gia chiến dịch này, bạn sẽ có cơ hội đăng những nội dung trực tuyến bao gồm nhưng không 

giới hạn hình ảnh, video, đánh giá, trải nghiệm, tweet và các định dạng phương tiện khác (sau đây gọi 

là "Nội dung trực tuyến"). Khi tham gia chiến dịch này, bạn đồng ý rằng Philips có thể sử dụng hoặc tất 

cả hoặc bất kỳ nội dung trực tuyến nào cho các hoạt động tiếp thị cho dù nó có liên quan đến chiến 

dịch này hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tiếp thị nào khác. Bạn cũng từ bỏ bất kỳ quyền sở hữu 

trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bản quyền của nội dung trực tuyến. 

 

Hỗ trợ khách hàng 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chiến dịch này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện 

nào ở trên, vui lòng liên hệ với Insiders qua email: infovietnam@theinsidersnet.com 

 

Thông tin đăng ký công ty 
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