ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI
1. Đối tượng áp dụng:
Cá nhân Việt Nam, kể cả cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp
tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp
luật Việt Nam
Cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt
Nam từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng đủ để đảm bảo việc thực hiện nghĩa
vụ dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự
Đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế
năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật được thực hiện thông qua người giám hộ
hoặc người đại diện theo pháp luật hiện hành (được quy định tại Mục 4 – Chương III – Phần
thứ nhất của Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)
Nhân thân của nhân viên Công ty TNHH Wall Street English
2. Cơ cấu khuyến mãi: giảm học phí trực tiếp, tặng kèm thêm tháng học và khóa học tiếng
Anh. Phần quà tặng thêm thuộc trong cơ cấu khuyến mãi sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng
đối tượng được khuyến mãi. Vui lòng hỏi Nhân viên tư vấn tại trường or số điện thoại
(028) 6288 3566 để biết thêm chi tiết.
3. Học phí ưu đãi và hiện vật được qui định trong chương trình khuyến mãi không có giá trị
qui đổi ra tiền mặt, hoàn trả hay chuyển nhượng.
4. Các khách hàng khác nhau sẽ có chi tiết ưu đãi phù hợp được qui định chi tiết trong
chương trình ưu đãi của tháng. Khách hàng chỉ được chọn 01 mức ưu đãi dành cho mình
và các chương trình ưu đãi khác nhau sẽ không được cộng dồn
5. Quyết định của Công ty TNHH Wall Street English về các vấn đề liên quan tới chương
trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với khách hàng
6. Công ty TNHH Wall Street English có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và
điển kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước
với khách hàng
7. Tất cả các khách hàng khi tham gia chương trình ưu đãi có tặng quà là hiện vật (sách học
tiếng anh, từ điển, vali du lịch…) sẽ có tối đa 60 ngày (kể cả ngày nghỉ) để lên nhận quà
kể từ ngày kí hợp đồng. Sau 60 ngày này quà tặng sẽ thuộc toàn quyền phân phối của
Công ty TNHH Wall Street English.

