
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

 GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG – NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG 2021 

  

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH   

Chương trình giới thiệu khách hàng dành cho các Khách hàng đang sử dụng 

các gói dịch vụ của SAPO0 như: Sapo POS, Sapo GO, Sapo Web, Sapo FnB, Sapo 

Omnichannel.  

II. THỂ LỆ KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH   

1. Chính sách hoa hồng   

Quý khách hàng có cơ hội nhận được hoa hồng lên đến 500.000đ khi giới thiệu khách 

hàng cho SAPO. Cụ thể: 

  

 

 



2. Chính sách thanh toán   

• Định kì 1 tháng 2 lần SAPO sẽ thống kê lượng hợp đồng đã ký được để thanh 

toán vào ngày 15 và 30 hàng tháng.    

• Hoa hồng của hợp đồng thành công sẽ được thanh toán sau khi hoàn thành hết 

các thủ tục ký kết hợp đồng.  

• Thời gian duyệt hoa hồng từ 10-30 ngày   

3. Điều kiện chung:  

• Khách hàng sẽ được hưởng hoa hồng khi: khách hàng mới được giới thiệu ký 

kết hợp đồng dịch vụ phần mềm hoặc dịch vụ quảng cáo với Sapo    

• Khách hàng đã ký 1 hợp đồng sẽ không áp dụng cho các hợp đồng sau cùng 

dịch vụ    

• Hoa hồng áp dụng trên KHÁCH HÀNG MỚI của mỗi dịch vụ, không áp dụng 

trên hợp đồng mới (ví dụ: các dịch vụ ký thêm, mua thêm chi nhánh, hợp đồng 

gia hạn…)    

• Chương trình áp dụng đến khi nào có thông báo mới    

• BTC có quyền được thay đổi nội dung, điều chỉnh chương trình vào từng thời 

điểm phù hợp và sẽ đăng tải nội dung thay đổi trên các website:   

https://www.sapo.vn/    

Cập nhật tiếp các chương trình mới nhất lại đây: https://www.sapo.vn/sapo-

affiliate.html    

***Lưu ý 1: Khách hàng không được sử dụng thương hiệu, logo của Sapo để 

lập website, fanpage hoặc trang cá nhân trên các mạng xã hội, gây hiểu nhầm về 

thương hiệu của Sapo. Nếu phát hiện vi phạm, Sapo sẽ ngừng hợp tác affiliate với 

khách hàng này.   
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 ***Lưu ý 2: Trong trường hợp Sapo phát hiện có dấu hiệu, hành vi trục lợi từ 

chương trình affiliate giới thiệu khách hàng, Sapo sẽ ngừng hợp tác và tiến hành truy 

thu với các hành vi vi phạm 

Mọi thắc mắc vui long liên hệ aff@sapo.vn hoặc tổng đài miễn phí 18006750 

để được giải đáp. SAPO rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý khách hàng.  


