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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“LÀM GIÀU CÙNG CADS” 

  

I. GIỚI THIỆU:  

1. Đây là chương trình dành riêng cho người giới thiệu là KHÁCH HÀNG đã ký hợp đồng sử dụng 

phần mềm với CADS (sau đây gọi là KHÁCH CŨ).   

2. Mỗi khách hàng khi giới thiệu KHÁCH MỚI được nhận ngay: 

từ 500.000 đ – 5.000.000 đ /khách (tùy thuộc gói phần mềm được giới thiệu) 

3. Khách hàng được nhận thưởng ngay khi KHÁCH MỚI ký hợp đồng với CADS.  

 

II. MỨC TRẢ THƯỞNG: 

1. Nhận thưởng 500.000 đ/khách khi giới thiệu khách hàng mới: 

- Mua gói phần mềm Kế toán CADS Finance 4.5 

- Mua gói phần mềm Kế toán CADS Business 6.0 

- Mua phần mềm Quản lý công văn, công việc, lịch làm việc CADS Office chạy online trên 

web với hợp đồng giá trị 1 năm trở lên 

- Mua phần mềm Nhân sự, chấm công, tính lương CADS HRM 

- Mua phần mềm quản lý hợp đồng, khách hàng, nhà thầu, theo dõi tiến độ công việc dự án, 

chuyên ngành ngành Xây dựng CADS CRM chạy Online trên web với hợp đồng giá trị 1 

năm trở lên. 

2. Nhận thưởng 5.000.000 đ/khách khi giới thiệu khách hàng mới: 

- Mua phần mềm Quản trị Doanh nghiệp CADS ERP 

 

III. ĐIỀU KIỆN CHUNG:  

1. Định nghĩa KHÁCH MỚI: Là thông tin khách chưa tồn tại trên hệ thống CADS, khách chưa từng 

biết đến và chưa từng sử dụng CADS. 

2. Hợp đồng KHÁCH CŨ (khách giới thiệu) phát sinh trước ngày ký hợp đồng KHÁCH MỚI (khách 

được giới thiệu).  

3. Hoa hồng được hưởng trên KHÁCH MỚI, KHÔNG áp dụng trên HỢP ĐỒNG MỚI. Cụ thể:  

✓ Khách hàng đã ký 01 hợp đồng sẽ KHÔNG ÁP DỤNG cho hợp đồng tiếp theo;  

✓ Khách hàng được giới thiệu ký nhiều chi nhánh, hoặc ký nhiều hợp đồng, thì được tính là 

01 khách hàng;  

✓ Khách hàng mở rộng chuỗi cửa hàng theo hình thức nhượng quyền và đa cấp chỉ tính hợp 

đồng đầu tiên của khách đó.  
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✓ Khách hàng được giới thiệu gia hạn, hoặc ký hợp đồng bảo trì kế tiếp 

4. Trường hợp Khách được giới thiệu trùng với nguồn giới thiệu khác của CADS: Xét theo nguồn 

đầu tiên giới thiệu về hệ thống CADS.  

5. Chương trình áp dụng từ ngày 21/08/2018 đến 31/12/2019 

IV. HÌNH THỨC TRẢ THƯỞNG:  

Trả thưởng bằng Tiền Mặt/Chuyển Khoản: Thông tin người nhận thưởng phải trùng với thông tin 

trên hợp đồng ký với CADS. Trường hợp là công ty thì sẽ trả thưởng vào tài khoản công ty.  

 

V. THẮC MẮC - KHIẾU NẠI:  

1. BTC có quyền được thay đổi nội dung, điều chỉnh chương trình vào từng thời điểm phù hợp 

theo pháp luật hiện hành. Trong trường hợp đó, nội dung thay đổi BTC sẽ đăng tải trên 

website: http://www.cads.com.vn 

2. Trong mọi trường hợp, quyết định của CADS sẽ là quyết định cuối cùng. Mọi tranh chấp, khiếu 

nại, thắc mắc về quyết định của CADS đều không có giá trị cho việc nhận thưởng (nếu có).  

3. Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Nhân viên Kinh doanh hoặc Tổng đài 1900 1294 để 

được hướng dẫn.  
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