CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
DÀNH CHO CHỦ THẺ JCB BẢN VIỆT

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:

PHÚC LONG

-

Ưu đãi giảm 50,000VND cho đơn hàng từ 150,000VND
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h -17h)

� Chi tiết
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 12.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: 12.11.2021 đến ngày 25.12.2021
Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB qua các kênh website/ facebook/các kênh truyền
thông của ngân hàng có liên kết với Thẻ JCB.
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB PL gửi đến đầu số 6089 (1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời
hạn dùng, Điều kiện sử dụng, Địa điểm áp dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ tại các địa điểm áp dụng.
Lưu ý:
- Số lượng mã ưu đãi có hạn và có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)
⏰ Thời gian: Từ 12/11 - 15/12/2021

STARBUCKS

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:

-

Ưu đãi giảm 100,000VND cho đơn hàng từ 300,000VND
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h -17h)

� Chi tiết
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 12.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: 12.11.2021 đến ngày 25.12.2021
Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB qua các kênh website/ facebook/các kênh truyền
thông của ngân hàng có liên kết với Thẻ JCB.
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB STB gửi đến đầu số 6089 (1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời
hạn dùng, Điều kiện sử dụng, Địa điểm áp dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ tại các đia điểm áp dụng.
Lưu ý:
- Số lượng mã ưu đãi có hạn và có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)
⏰ Thời gian: Từ 12/11 - 15/12/2021

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:

TOUS les JOURS

-

Ưu đãi giảm 50,000VND cho đơn hàng từ 150,000VND
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h -17h)

� Chi tiết
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 12.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: 12.11.2021 đến ngày 25.12.2021
Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB qua các kênh website/ facebook/các kênh
truyền thông của ngân hàng có liên kết với Thẻ JCB.
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB TLJ gửi đến đầu số 6089 (1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi,
Thời hạn dùng, Điều kiện sử dụng, Địa điểm áp dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ tại các địa điểm áp dụng.
Lưu ý:
- Số lượng mã ưu đãi có hạn và có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)
⏰ Thời gian: Từ 12/11 - 15/12/2021

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:

SAN FU LOU

-

Ưu đãi giảm 100,000VND cho đơn hàng từ 300,000VND
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h -17h)

� Chi tiết
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 12.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: 12.11.2021 đến ngày 25.12.2021
Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB qua các kênh website/ facebook/các kênh truyền
thông của ngân hàng có liên kết với Thẻ JCB.
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB SFL gửi đến đầu số 6089 (1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời
hạn dùng, Điều kiện sử dụng, Địa điểm áp dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ tại các địa điểm áp dụng.
Lưu ý:
- Số lượng mã ưu đãi có hạn và có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)
⏰ Thời gian: Từ 12/11 - 15/12/2021

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:

ALFRESCO

-

Ưu đãi giảm 100,000VND cho đơn hàng từ 300,000VND
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h -17h)

� Chi tiết
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 12.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: 12.11.2021 đến ngày 25.12.2021
Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB qua các kênh website/ facebook/các kênh truyền
thông của ngân hàng có liên kết với Thẻ JCB.
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB AFC gửi đến đầu số 6089 (1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời
hạn dùng, Điều kiện sử dụng, Địa điểm áp dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ tại các địa điểm áp dụng.
Lưu ý:
- Số lượng mã ưu đãi có hạn và có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)
⏰ Thời gian: Từ 12/11 - 15/12/2021

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:
Ưu đãi giảm 100,000VNĐ cho đơn hàng từ 500,000VNĐ
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h-17h)

ANNAM GOURMET

� Chi tiết
Thông tin chung: Mã ưu đãi được áp dụng khi khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB qua các hình thức sau
tại Annam Gourmet
- Tại các cửa hàng ( có chức năng thanh toán bằng thẻ JCB)
- Qua máy mPos (hình thức đặt hàng qua Hotline + COD nhận hàng + thanh toán bằng thẻ JCB qua máy
mPos)
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 25.12.2021
-

-

Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB annam gửi đến đầu số 6089 (1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời
hạn dùng, Điều kiện sử dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ
Lưu ý:
Cửa hàng sẽ chỉ áp dụng Mã ưu đãi cho đơn hàng khi khách hàng dùng thẻ JCB thanh toán, Khách
hàng đảm bảo mang thẻ JCB khi sử dụng dịch vụ.
Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình.
Số lượng quà ưu đãi có thể hết sớm hơn dự kiến
Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)

⏰ Thời gian: Từ 01/11-15/12/2021

THE COFFEE HOUSE

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:
Ưu đãi giảm 50,000VNĐ cho đơn hàng từ 150,000VNĐ
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h-17h)
� Chi tiết
Thông tin chung: Mã ưu đãi được áp dụng khi khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB qua các hình thức sau
tại Coffee House
- Tại các website https://www.thecoffeehouse.com
- Tại App The Coffee House
(có chức năng thanh toán trực tiếp bằng thẻ JCB) hoặc (liên kết bằng thẻ JCB thông qua cổng thanh toán
tại Ví Zalo pay, Ví Momo, Moca)
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 25.12.2021
Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB TCH gửi đến đầu số 6089
(1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời
hạn dùng, Điều kiện sử dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ
Lưu ý:
- Cửa hàng sẽ chỉ áp dụng Mã ưu đãi cho đơn hàng khi khách hàng dùng thẻ JCB thanh toán, Khách hàng
đảm bảo mang thẻ JCB khi sử dụng dịch vụ.
- Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi tối đa 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình.
- Số lượng quà ưu đãi có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)
⏰ Thời gian: Từ 01/11-15/12/2021

G-KITCHEN

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:
Ưu đãi giảm 50,000VNĐ cho đơn hàng từ 300,000VNĐ
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h-17h)
� Chi tiết
Thông tin chung: Mã ưu đãi được áp dụng khi khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB qua các hình thức sau
tại G-Kitchen
- Tại Website https://www.gkitchen.com
(có chức năng thanh toán trực tiếp bằng thẻ JCB) hoặc (liên kết bằng thẻ JCB thông qua cổng thanh toán
tại Ví Zalo pay, Ví Momo, Moca)
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 25.12.2021
Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB GK gửi đến đầu số 6089
(1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời
hạn dùng, Điều kiện sử dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ
Lưu ý:
- Cửa hàng sẽ chỉ áp dụng Mã ưu đãi cho đơn hàng khi khách hàng dùng thẻ JCB thanh toán, Khách hàng
đảm bảo mang thẻ JCB khi sử dụng dịch vụ.
- Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình.
- Số lượng quà ưu đãi có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)
⏰ Thời gian: Từ 01/11-15/12/2021

TASTY KITCHEN

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:
Ưu đãi 100,000VNĐ cho đơn hàng từ 300,000VNĐ
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h-17h)
� Chi tiết
Thông tin chung: Mã ưu đãi được áp dụng khi khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB qua các hình thức sau
tại Tasty Kitchen
- Tại Website https://tastykitchen.vn
(có chức năng thanh toán trực tiếp bằng thẻ JCB) hoặc (liên kết bằng thẻ JCB thông qua cổng thanh toán
tại Ví Zalo pay, Ví Momo, Moca)
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 25.12.2021
-

- Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB tasty gửi đến đầu số 6089 (1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời
hạn dùng, Điều kiện sử dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ
Lưu ý:
- Cửa hàng sẽ chỉ áp dụng Mã ưu đãi cho đơn hàng khi khách hàng dùng thẻ JCB thanh toán, Khách hàng
đảm bảo mang thẻ JCB khi sử dụng dịch vụ.
- Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình.
- Số lượng quà ưu đãi có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)

⏰ Thời gian: Từ 01/11-15/12/2021

FOODMAP

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:
Ưu đãi 100,000VNĐ cho đơn hàng từ 300,000 vnđ
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h-17h)
� Chi tiết
Thông tin chung: Mã ưu đãi được áp dụng khi khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB qua các hình thức sau tại
Foodmap
- Tại Website https://foodmap.asia
(có chức năng thanh toán trực tiếp bằng thẻ JCB) hoặc (liên kết bằng thẻ JCB thông qua cổng thanh toán tại Ví
Zalo pay, Ví Momo, Moca)
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 25.12.2021
Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB FM gửi đến đầu số 6089
(1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời hạn
dùng, Điều kiện sử dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ
Lưu ý:
- Cửa hàng sẽ chỉ áp dụng Mã ưu đãi cho đơn hàng khi khách hàng dùng thẻ JCB thanh toán, Khách hàng đảm
bảo mang thẻ JCB khi sử dụng dịch vụ.
- Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình.
- Số lượng quà ưu đãi có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)
⏰ Thời gian: Từ 01/11-15/12/2021

G-DELIVERY

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:
Ưu đãi 100,000VNĐ cho đơn hàng từ 500,000 vnđ
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h-17h)
� Chi tiết
Thông tin chung: Mã ưu đãi được áp dụng khi khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB qua các hình thức sau tại
G-Delivery
- Tại Website https://gdelivery.vn
(có chức năng thanh toán trực tiếp bằng thẻ JCB) hoặc (liên kết bằng thẻ JCB thông qua cổng thanh toán tại
Ví Zalo pay, Ví Momo, Moca)
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 25.12.2021
- Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB GD gửi đến đầu số 6089
(1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời hạn
dùng, Điều kiện sử dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ
Lưu ý:
- Cửa hàng sẽ chỉ áp dụng Mã ưu đãi cho đơn hàng khi khách hàng dùng thẻ JCB thanh toán, Khách hàng
đảm bảo mang thẻ JCB khi sử dụng dịch vụ.
- Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình.
- Số lượng quà ưu đãi có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)
⏰ Thời gian: Từ 01/11-15/12/2021

FLOWER STORE

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:
Ưu đãi giảm 50,000VNĐ cho cho đơn hàng từ 300,000VNĐ
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h-17h)
� Chi tiết
Thông tin chung: Mã ưu đãi được áp dụng khi khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB qua các hình thức sau tại
Flower Store
Tại Website https://www.flowerstore.vn
(có chức năng thanh toán trực tiếp bằng thẻ JCB) hoặc (liên kết bằng thẻ JCB thông qua cổng thanh toán tại
Ví Zalo pay, Ví Momo, Moca)
Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 25.12.2021
Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB FS gửi đến đầu số 6089
(1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã ưu đãi, Thời hạn
dùng, Điều kiện sử dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ
Lưu ý:
- Cửa hàng sẽ chỉ áp dụng Mã ưu đãi cho đơn hàng khi khách hàng dùng thẻ JCB thanh toán, Khách hàng
đảm bảo mang thẻ JCB khi sử dụng dịch vụ.
- Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình.
- Số lượng quà ưu đãi có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)
⏰ Thời gian: Từ 01/11-15/12/2021

� Ưu đãi dành cho thẻ JCB:

-

FPT PLAY

Ưu đãi 1 tháng Gói Combo Giải trí trên ứng dụng FPT PLAY trị giá 150,000 vnđ
Áp dụng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật (10h -17h)

� Chi tiết
-

-

Thời gian nhận ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 15.12.2021
Thời hạn sử dụng ưu đãi: Từ ngày 01.11.2021 đến ngày 25.12.2021
Điều kiện nhận ưu đãi:
B1: Khách hàng nhận thông tin ưu đãi từ JCB
B2: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp: JCB fpt gửi đến đầu số 6089
(1.000đ/sms )
B3: Khách hàng nhận thông báo về Ưu đãi gửi trong link quà bao gồm thông tin: Mã
ưu đãi, Thời hạn dùng, Điều kiện sử dụng.
B4: Khách hàng sử dụng dịch vụ
Lưu ý:
- Số lượng mã ưu đãi có hạn và có thể hết sớm hơn dự kiến
- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 6 - Thứ 7 - CN (khung giờ 10h - 17h)
- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày)

⏰ Thời gian: Từ 01/11- 15/12/2021

