THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
CẢ TUẦN RỘN RÀNG ƯU ĐÃI CÙNG THẺ AGRIBANK JCB
Tên đơn vị

TRAVELOKA

JETSTAR AIRLINES

VNTRIP

TIKI

LOTTE

NGUYEN KIM (ONLINE)

The Pizza Company

Nội dung ưu đãi
Thứ hai hàng tuần:
- Ưu đãi 25%, tối đa 300.000 VNĐ khi đặt phòng khách sạn khi sử dụng mã JCBSTAY và thanh toán
bằng thẻ JCB.
- Ưu đãi 30%, tối đa 500.000 VNĐ khi đặt combo phòng khách sạn và vé máy bay khi sử dụng Mã
JCBCOMBO và thanh toán bằng thẻ JCB.
*Ưu đãi áp dụng tối đa 01 lần/ 1 khách hàng/ chương trình
Thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
- Tặng e-voucher trị giá 250,000 VNĐ/ mỗi chỗ khi thanh toán online bằng thẻ JCB tại website:
jetstar.com/vn
Thứ 4 & thứ 6 hàng tuần:
Giảm giá 30%, tối đa 1,000,000 VND khi đặt phòng khách sạn nội địa, thanh toán bằng thẻ JCB và nhập
mã JCBGO30 trên website & app Vntrip.vn
*Ưu đãi áp dụng tối đa 01 lần/ khách hàng/ ngày.
Thứ 3 & thứ 5 hàng tuần:
Giảm giá 25%, tối đa 300,000 VND.
*Ưu đãi áp dụng tối đa 01 lần/ thẻ/ tuần.
Thứ 3 & thứ 5 hàng tuần:
Giảm giá 30%, tối đa 200,000 VND.
*Ưu đãi áp dụng tối đa 01 lần/ thẻ/ tuần
Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần
Giảm ngay 10% tối đa 1.000.000 đồng khi mua tất cả sản phẩm có giá thanh toán cuối cùng từ 5
triệu đồng và thanh toán Online 100% bằng thẻ JCB
+ Hình thức thanh toán: Thanh toán online tại trang web www.nguyenkim.com
+ Thứ tự giảm thẻ: Giá niêm yết/giảm ưu đãi Nguyễn Kim/giảm thêm JCB (giá giảm trực tiếp trên đơn
hàng).
+ Thời gian áp dụng: Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần
* Chương trình có thể kết thúc trước hạn do ngân sách có hạn.
* Mỗi khách hàng chủ thẻ JCB chỉ được nhận ưu đãi giảm thẻ 1 lần/ 1 sản phẩm/ 1 tuần
Thứ 2 hàng tuần:
Giảm giá 50% áp dụng cho Pizza
* Áp dụng tại hệ thống nhà hàng The Pizza Company trên Toàn quốc
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