THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY KHÔNG TIỀN MẶT CÙNG THẺ AGRIBANK NAPAS LAZADA

1. Thời gian áp dụng
Trong khung giờ từ 09h00 sáng đến 23h59 tối các ngày thứ Ba & thứ Năm
hàng tuần từ ngày 16/6/2020 đến ngày 17/8/2020.
2. Nội dung ưu đãi
Giảm giá 50.000 VND cho các khách hàng thu thập Phiếu giảm giá của
NAPAS và thực hiện thành công giao dịch thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ
nội địa Agribank cho đơn hàng có tổng giá trị hàng hóa/ dịch vụ (chưa bao gồm phí
vận chuyển) từ 400.000 VND trở lên tại Lazada trong thời gian áp dụng Chương
trình.
Phiếu giảm giá sẽ được mở vào lúc 9h00 sáng và 12h00 trưa vào ngày áp
dụng Chương trình.
3. Quy trình thực hiện như sau
− Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website Lazada.vn và ứng dụng di
động Lazada (hoặc đăng kí tài khoản nếu là khách hàng mới).
− Khách hàng thu thập Phiếu giảm giá của NAPAS tại mục Mã giảm giá
trên hệ thống Lazada. Phiếu giảm giá cần được sử dụng trong ngày, sau khi thu
thập;
− Lựa chọn phương thức thanh toán qua cổng NAPAS (nếu khách hàng đã
thu thập Phiếu giảm giá NAPAS thành công, nội dung khuyến mại sẽ hiển thị tại
đây);
− Hệ thống Lazada sẽ tự động giảm giá cho khách hàng theo công thức:
− [Giá sau khi giảm = tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ – khuyến mại giảm giá
của NAPAS (50.000 đồng) – giảm giá khác (nếu có) + phí vận chuyển (nếu có)].
4. Phiếu giảm giá và Thể lệ chương trình chi tiết xem tại: http://bit.ly/laznapas
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5. Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 18-22/6/2020, chủ thẻ ghi nợ nội địa
Agribank còn được hưởng thêm những ưu đãi hấp dẫn khác của Chương trình Sale
hè rực rỡ của Lazada
6. Truy cập và theo dõi fanpage và website AGRIBANK để cập nhật nhiều
khuyến mãi hấp dẫn:
− Website: www.agribank.com.vn
− Facebook: www.facebook.com/Agribank.VN

