ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
THỨ 5 HẰNG TUẦN DÀNH CHO CHỦ THẺ JCB BẢN VIỆT
LOTTE MART:
-

Áp dụng khi Chủ Thẻ JCB Bản Việt thanh toán trực tiếp tại siêu thị Lotte Mart và áp dụng
cho tất cả các sản phẩm bao gồm sản phẩm đang giảm giá.

-

Chương trình giảm giá không áp dụng cho các sản phẩm sau: hàng điện tử, sữa bột, thẻ cào
điện thoại, thẻ game và sản phẩm thức uống có cồn từ Lotte Mart.

-

Không áp dụng đồng thời với các mã giảm giá khác và khuyến mãi riêng từ ngân hàng

-

Mức ưu đãi không bao gồm phí ship.

-

Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lotte Mart và JCB bảo lưu quyền từ chối áp dụng
chương trình ưu đãi và tính phí khấu trừ vào sao kê thẻ bao gồm cả việc hủy đơn hàng và
khóa tài khoản đối với các khách hàng/đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh
được là do các đơn vị mua đi bán lại, cố tình lợi dụng phiếu giảm giá từ chương trình bằng
cách tạo ra nhiều tài khoản mới, cố ý vượt qua các quy định về bảo mật và dành cho chương
trình.

-

Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất kỳ lý do gì.

-

Lotte Mart và JCB xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên.

-

Do số lượt ưu đãi có giới hạn, chủ thẻ vui lòng hỏi lại quầy thu ngân để kiểm tra số lượng
quà tặng, JCB và Lotte Mart không chịu trách nhiệm khi số lượt ưu đãi đã hết.

-

Chương trình ưu đãi diễn ra mỗi tuần, nếu không sử dụng được trong tuần này, Quý Khách
có thể tham gia vào tuần tiếp theo.

-

Để hưởng ưu đãi, Chủ Thẻ thanh toán bằng thẻ JCB Bản Việt qua máy POS tại quầy thu
ngân.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE): 028 3775 3232

NHÀ HÀNG HOÀNG YẾN:
-

Áp dụng khi thanh toán trực tiếp tại hệ thống nhà hàng Hoàng Yến Cuisine.

-

Ưu đãi không giới hạn tổng giá trị hóa đơn.

-

Mọi thắc mắc và yêu cầu, khách hàng vui lòng liên hệ tại nhà hàng.

-

Chương trình không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác tại hệ thống.

-

Để được hưởng ưu đãi, Chủ Thẻ thanh toán trực tiếp bằng thẻ JCB Bản Việt qua máy POS
tại quầy thu ngân.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ HOTLINE NHÀ HÀNG

BHD STAR CINEPLEX & GALAXY CINEMA:
-

Áp dụng khi thanh toán trực tiếp tại rạp chiếu phim BHD/Galaxy và cho tất cả các các bộ
phim hiện hành.

-

Khuyến mãi áp dụng cho vé 2D của tất cả các suất chiếu, kể cả suất chiếu ngày Lễ.

-

Mỗi chủ thẻ tín dụng JCB Bản Việt được tham gia sử dụng khuyến mãi 1 lần/tuần.

-

Áp dụng cho các Suất chiếu sớm và Suất chiếu đặc biệt tại tất cả các cụm rạp của BHD Star/
Galaxy.

-

Không phụ thu ghế, ATMOS, không áp dụng cho phòng chiếu First Class, phòng Deluxe và
phòng Onyx đối với rạp BHD.

-

Chương trình không hỗ trợ các giao dịch hủy, đổi trả đối với các đơn hàng đã thanh toán
thành công.

-

Khi thanh toán, nếu khách hàng KHÔNG được giảm giá vui lòng gọi Hotline: 1900 54 54
36 đối với rạp BHD và 1900 2224 đối với rạp Galaxy để nhận hướng dẫn trước khi xác nhận
thanh toán.

-

Chương trình không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác tại rạp.

-

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách khuyến mãi hoặc tạm dừng
nếu có dấu hiệu gian lận, đầu cơ.

-

JCB có thể thay đổi nội dung chương trình mà không cần báo trước để nâng cao chất lượng
của dịch vụ.

-

BHD/Galaxy và JCB xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên.

-

Do số lượt ưu đãi có giới hạn, chủ thẻ vui lòng hỏi lại quầy thu ngân để kiểm tra số lượng
khuyến mãi, JCB và BHD/Galaxy không chịu trách nhiệm khi số lượt ưu đãi đã hết.

-

Chương trình ưu đãi diễn ra mỗi tuần, nếu không sử dụng được trong tuần này, Quý Khách
có thể tham gia vào tuần tiếp theo.

-

Để hưởng ưu đãi, Chủ Thẻ JCB Bản Việt thanh toán bằng thẻ JCB qua máy POS tại quầy.

-

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ Hotline của BHD

