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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

TRẢ GÓP LÃI SUẤT 6,99%  

KHI VAY MUA Ô TÔ HYUNDAI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “SẮM XE HYUNDAI ĐÓN TẾT- TRẢ GÓP LÃI SUẤT 6,99%” 

2. Phạm vi khuyến mại: Hệ thống Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam toàn quốc. 

3. Thời gian khuyến mại: 1/12/2022 – 31/12/2022 

4. Hình thức khuyến mại: Trả góp với mức lãi suất 6,99%/năm  

5. Đối tượng áp dụng chương trình khuyến mại: Tất cả khách hàng mua xe trả góp với mục đích cá nhân mua xe 

tại hệ thống Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam.trong thời gian diễn ra chương trình. 

6. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

- Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng khi mua xe ô tô Hyundai & giải ngân đến hết 31/12/2022 theo 

các dòng xe bên dưới sẽ được hưởng ưu đãi nói trên 

STT 
Tên xe theo Hợp đồng mua 

bán  
Tên xe theo Đăng kiểm  Hỗ trợ lãi suất Gói lãi suất 

1 GRAND I10 1.2 AT 2021 GRAND I10 1.2 4AT 10 tháng đầu tiên 12 tháng 

2 ACCENT 1.4 AT 2021 ACCENT HCI3 1.4 AT PE 08 tháng đầu tiên 12 tháng 

3 
ACCENT 1.4 AT ĐẶC BIỆT 

2021 
ACCENT HCI4 1.4 AT HGS PE 10 tháng đầu tiên 

12 tháng 

4 ACCENT 1.4 MT 2021 ACCENT HCI1 1.4 MT PE 08 tháng đầu tiên 12 tháng 

5 
ACCENT 1.4 MT TIÊU CHUẨN 

2021 

ACCENT HCI2 1.4 MT BASE 

PE 
10 tháng đầu tiên 

12 tháng 

6 ELANTRA 1.6 AT 
ELANTRA CN7 1.6 MPI 6AT 

GL 
06 tháng đầu tiên 

12 tháng 

7 
ELANTRA 1.6 AT TIÊU 

CHUẨN 
ELANTRA CN7 1.6 MPI 6AT 08 tháng đầu tiên 

12 tháng 

8 ELANTRA 2.0 AT ELANTRA CN7 2.0 MPI 6AT 06 tháng đầu tiên 12 tháng 

9 
ELANTRA N LINE 

ELANTRA CN7 1.6 T-GDI 

7DCT 
06 tháng đầu tiên 

12 tháng 

10 
STARGAZER 1.5 CAO CẤP 

STARGAZER (I6W7D661V G 

G015) 
06 tháng đầu tiên 

12 tháng 

11 
STARGAZER 1.5 CAO CẤP 6 

GHẾ 

STARGAZER (I6W6D661V G 

G016) 
06 tháng đầu tiên 

12 tháng 

12 
STARGAZER 1.5 ĐẶC BIỆT 

STARGAZER (I6W7D661V G 

G014) 
12 tháng đầu tiên 

12 tháng 

13 
STARGAZER 1.5 TIÊU 

CHUẨN 

STARGAZER (I6W7D661V D 

D039) 
06 tháng đầu tiên 

12 tháng 
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- Thời gian áp dụng ưu đãi cụ thể như sau: 

+ Ưu đãi 12 tháng đầu tiên, lãi suất vay = 12.5 %/năm (HTV sẽ hỗ trợ khách hàng với lãi suất 6,99% trong 6-

12 tháng tùy thuộc vào loại xe) 

+ Từ tháng thứ 13, lãi suất = lãi suất cơ sở (*) + 3,6%/năm 

*Lãi suất cơ sở sẽ được thông báo theo từng thời kỳ trên website thương mại điện tử của VPBank. 

 

Áp dụng cho khách hàng thẩm định qua VPBank Race (tại Showroom và website Thương mại điện tử của 

VPBank) 

 

7. 

- VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng cho mục đích 

quảng cáo, khuyến mãi của VPBank và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí 

nào thêm cho người nhận thưởng. 

- VPBank có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/ email đã đăng ký với VPBank để 

xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết. 

- Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại Khách hàng cần thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại 1900 

54 54 15 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VPBank để được VPBank giải quyết. 

- VPBank, những công ty liên kết của VPBank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương 

ứng của VPBank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao 

gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc 

tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng quà tặng/dịch vụ, ngoại trừ những trách nhiệm 

được luật pháp quy định. 

- Với việc chấp nhận hay tiếp nhận quà tặng/dịch vụ, Khách hàng hay người nhận đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho 

VPBank, những công ty liên kết của VPBank, giám đốc, nhân viên và người đại diện của VPBank và những công 

ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí 

phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho VPBank, những công ty liên kết của VPBank, và giám đốc, nhân viên và 

người đại diện của VPBank và những công ty liên kết này do có liên quan đến việc tham gia vào Chương trình 

hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng Quà tặng/dịch vụ. 

- Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của VPBank và đối tác Công ty Hyundai Thành Công Việt Nam là 

quyết định cuối cùng. Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất 

cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên. Chương trình này có thể thay 

đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy 

định của pháp luật. 

- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà 

nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó. 

- Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy định hiện hành có 

liên quan của VPBank và của Pháp luật. 

 

 


