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CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SỐ 
CỦA ABB 

 
CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  

Chương trình Khuyến mãi Giải pháp Kỹ số của ABB Việt Nam 
Thời hạn hiệu lực: từ 1/10/2021 đến hết 31/03/2022 

Quà tặng: 
(a) Máy tính bảng SamSung S7 FE hoặc tương đương (trị giá 14 triệu đồng) 
(b) Một năm miễn phí sử dụng sử dụng Giải pháp Quản lý Năng lượng ABB Ability™ 
Energy Manager hoặc Quản lý Hệ thống Điện ABB Ability™ Asset Manager hoặc Giải 
pháp Quản lý Năng lượng và Thiết bị ABB Ability™ Energy and Asset Manager dựa trên 
nền tảng điện toán đám mây cho khách hàng theo các điều khoản & điều kiện dưới đây.  
 

Các điều khoản và Điều kiện 
1. Chương trình có hiệu lực từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/03/2022 (“Thời hạn Chương 
trình”). 
2. Điều kiện tham gia là MỘT đơn mua hàng trong Thời hạn của Chương trình: 
(i) Mua sản phẩm hỗ trợ công nghệ số của ABB  
(ii)Đăng ký tối thiểu MỘT NĂM sử dụng Giải pháp Quản lý Năng lượng ABB Ability™ 
Energy Manager hoặc Quản lý Hệ thống Điện ABB Ability™ Asset Manager hoặc Giải 
pháp Quản lý Năng lượng và Thiết bị ABB ABB Ability™ Energy and Asset Manager dựa 
trên nền tảng điện toán đám mây (“Điều kiện”). 
3. Theo các điều khoản và điều kiện của Chương trình này, khách hàng sử dụng/công 
ty sử dụng sẽ nhận được tối đa một (1) set quà tặng khi hoàn tất Điều kiện tham gia. 
Chỉ tối đa MỘT set quà tặng đối với MỘT dự án/công trình. 
4. Tài khoản đăng ký sử dụng Giải pháp Quản lý Năng lượng ABB Ability™ Energy 
Manager hoặc Quản lý Hệ thống Điện ABB Ability™ Asset Manager hoặc Giải pháp Quản 
lý Năng lượng và Thiết bị ABB Ability™ Energy and Asset Manager phải được kích hoạt 
trước ngày 31 tháng 3 năm 2022. 
5. Quà tặng sẽ được ABB trao trực tiếp cho khách hàng/công ty sử dụng trong thời 
gian thử nghiệm và chạy thử sau khi có xác nhận chính thức giữa ABB và khách hàng 
sử dụng/công ty sử dụng. 
6. Quà tặng được áp dụng theo các điều khoản sau đây: 
(i) Quà tặng được trao trên cơ sở “nguyên trạng”; 
(ii) Quà tặng không thể chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt, tín dụng hoặc hiện 
vật khác; 
(iv) ABB có toàn quyền cung cấp Quà tặng với bất kỳ màu sắc nào sẵn có; 
(v) Mọi quyền sử dụng, bảo hành, vv đối với Quà tặng sẽ được chuyển sang khách 
hàng/công ty sử dụng sau khi hoàn tất việc chuyển giao Quà tặng; 
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(vi) ABB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất hoặc rủi 
ro xảy ra trong quá trình sử dụng Quà tặng; 
(vii) Nhãn hiệu của Quà tặng không phải là của bên tham gia hoặc của bên tặng trong 
Chương trình này. Logo nhãn hiệu và/hoặc thương hiệu vẫn thuộc quyền sở hữu trí tuệ 
của thương hiệu liên quan. 
7. Thời hạn thanh toán giao dịch trong mục 2 sẽ theo các điều khoản và điều kiện tiêu 
chuẩn của ABB. 
8. Tất cả các đơn đặt hàng mà ABB nhận được phải được ABB xác nhận bằng văn bản. 
ABB có toàn quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào không đáp ứng các Điều khoản và 
Điều kiện này. 
9. Kể cả sau khi đã duyệt đơn đặt hàng, ABB có quyền loại bỏ những công ty đã đủ điều 
kiện và/hoặc giữ lại toàn bộ hoặc một phần Quà tặng nếu ABB có cơ sở hợp lý nghi ngờ 
về hành vi gian lận hoặc phạm pháp trái với Quy tắc ứng xử của ABB, trái với tinh thần 
của Chương trình, không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc Điều khoản 
& Điều kiện tiêu chuẩn của ABB (như được nêu dưới đây). 
10. ABB có quyền hủy, chấm dứt hoặc tạm ngừng Chương trình này mà không cần phải 
thông báo trước. Việc ABB huỷ, chấm dứt hoặc tạm ngừng Chương trình này không 
phải là điều kiện để quý khách được quyền khiếu nại hoặc yêu cầu ABB bồi thường cho 
bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà quý khách phải chịu do hậu quả trực tiếp và gián 
tiếp của việc huỷ, chấm dứt hoặc tạm dừng này. 
       11. Mọi đơn hàng mà ABB nhận được đều sẽ được xử lý theo các Điều kiện tiêu 
chuẩn chung về cung cấp sản phẩm của ABB và đăng ký sử dụng Giải pháp Quản lý 
Năng lượng ABB Ability™ Energy Manager hoặc Quản lý Hệ thống Điện ABB Ability™ 
Asset Manager hoặc Giải pháp Quản lý Năng lượng và Thiết bị ABB Ability™ Energy 
and Asset Manager sẽ theo các Điều khoản & Điều kiện chung cho ABB Ability 
Marketplace (“Điều khoản & Điều kiện của ABB”). Quyết định của ABB về mọi vấn đề liên 
quan đến Chương trình này sẽ mang tính chất quyết định và ràng buộc. 
 
12. Như trong Thông báo quyền riêng tư kèm theo những điều khoản và điều kiện này, 
mọi đăng ký khuyến mãi sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu, tên và địa chỉ của người đăng ký 
có thể được sử dụng cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị trong tương lai. 
13. Thông báo về quyền riêng tư hiện có tại địa chỉ: https://new.abb.com/privacy-
notice/vi/customer/vietnam 

14. Đăng ký khuyến mãi chỉ áp dụng đối với các khách hàng tại Việt Nam.  

Chương trình khuyến mãi giải pháp kỹ thuật số năm 2021 nêu trên của ABB chỉ có hiệu 
lực đối với đơn đặt hàng mà ABB nhận được trong Thời hạn hiệu lực của Chương trình từ 
ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 và theo các điều khoản và 
điều kiện đã nêu ở trên. 
 
Chúng tôi rất mong nhận được đơn đặt hàng cũng như sự ủng hộ liên tục từ Quý khách. 

https://new.abb.com/privacy-notice/vi/customer/vietnam
https://new.abb.com/privacy-notice/vi/customer/vietnam
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PHỤ LỤC A 
 

Danh sách sản phẩm đề xuất cho đơn hàng khi tham gia chương trình Khuyến mãi 
 
Tự động hoá toà nhà (Smart Buildings) 

• Đồng hồ đa năng M4M 
• Đồng hồ đo thông số ngoài EQ Matic 
• Bộ thu thập dữ liệu CMS 700 
• Một số thiết bị chuyển đổi để kết nối lên cloud của Energy Asset Manager 

Hệ thống điện thông minh (Smart Power): 
• Bộ bảo vệ Ekip Touch hoặc Ekip Hi-Touch của máy cắt ACB Emax2 hoặc MCCB TmaxXT 
• Bộ chuyển nguồn tự động TruONE  
• Thiết bị số Ekip UP 
• Module kết nối Ekip COM HUB 
• Module truyền thông Ekip com modbus 
• Cổng kết nối kỹ thuật số Ekip E-Hub 2.0 
• Bộ thu thập dữ liệu kĩ thuật số Ekip Signalling 10K 
• Cổng kết nối kỹ thuật số ABB Ability Edge Industrial Gateway 
• Một số thiết bị chuyển đổi để kết nối lên cloud của Energy Asset Manager 

Hệ thống phân phối điện (Distribution system) 
• Rơle bảo vệ REF6xx 
• Hệ thống theo dõi trạng thái SWICOM 
• Bộ thu thập dữ liệu MDC4-M 
• Một số thiết bị chuyển đổi để kết nối lên cloud của Energy Asset Manager 


