
THỂ LỆ CHI TIẾT CHƢƠNG TRÌNH 

1. Tiki 

Ƣu đãi thƣờng: Giảm 100.000VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000VNĐ + tặng 

gói TikiNOW 1 tháng 

 Ngày áp dụng: Thứ 5, Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 25/06 – 15/09/2020 

Ƣu đãi sốc: Giảm 200.000VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000VNĐ + tặng gói 

TikiNOW 1 tháng 

 Ngày áp dụng: Thứ 4 hàng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 25/06 – 25/08/2020 

Xem thêm điều khoản và điều kiện chương trình tại đây: https://bit.ly/TIKI_ 

2. Aeon Việt Nam 

Ƣu đãi thƣờng: Tặng voucher 300.000VNĐ cho hóa đơn từ 

1.500.000VNĐ 

 Ngày áp dụng: Thứ 5, Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 25/06 – 15/09/2020 

Ƣu đãi sốc: Tặng voucher 400.000 VNĐ cho hóa đơn từ 1.500.000VNĐ. 

 Ngày áp dụng: Thứ 4 hàng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 25/06 – 25/08/2020 

Xem thêm điều khoản và điều kiện chương trình tại đây: 

https://bit.ly/AEON_MALL 

3. Grab 

Ƣu đãi thƣờng: Nhập mã JCB50 để nhận đƣợc ƣu đãi 50.000VNĐ cho 

hóa đơn từ 100.000 VNĐ, áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào của Grab. 

 Ngày áp dụng: Thứ 5, Thứ 7 & Chủ nhật h1àng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 25/06 – 15/09/2020 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FTIKI_&h=AT2cAf5ocsq6RPmM__hIjeddhqXEjmlHd3xiv4-RSIw1XvB80celJ6TnNNBrRXoGi4kCFLZuA9kWxPY7jtcSA70OFlkeFh4EUhLE5GxR9q3x0QMYJdKK91nmPbizOBlICN9YWO7eq6laTW2bUlhfuL07BYlKIUzY
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FAEON_MALL&h=AT0SMy6A0kDS3WFDf4xI3MDhksoZse3J4Yuxh1TIz_0U7pIsG4AxBcZ0URjUwXkHASJnnb2zU0x7z2S9EQBzl1F34sbFXY85Vwe3145QM2br7HfmP3dfzWZ0xhKMeXildWJrxKJi9-Kf29U6LIv6i2vcweE7MXyK
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Ƣu đãi sốc: Nhập mã JCB100 để nhận đƣợc ƣu đãi 100.000VNĐ cho hóa 

đơn từ 200.000 VNĐ, áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào của Grab. 

 Ngày áp dụng: Thứ 4 hàng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 25/06 – 25/08/2020 

Xem thêm điều khoản và điều kiện chương trình tại đây: https://bit.ly/GRAB_ 

4. Điện máy Xanh 

Giảm 600.000VNĐ cho hóa đơn từ 6.000.000VNĐ khi mua h1àng trực 

tuyến tại dienmayxanh.com 

 Ngày áp dụng: Thứ 7 & Chủ nhật 1hàng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 25/06 – 15/09/2020 

Xem thêm điều khoản và điều kiện chương trình tại đây: 

https://bit.ly/DIENMAY_XANH 

5. Thế giới di động 

Giảm 600.000VNĐ cho hóa đơn từ 6.000.000VNĐ khi mua 1hàng trực 

tuyến tại thegioididong.com 

 Ngày áp dụng: Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 25/06 – 15/09/2020 

Xem thêm điều khoản và điều kiện chương trình tại đây: https://bit.ly/TG_DD 

6. Vntrip 

Nhập mã “JCBTRAVEL” để nhận ƣu đãi 20% (tối đa 500.000VNĐ) cho 

hóa đơn từ 1.500.000VNĐ. 

 Ngày áp dụng: Thứ 5, thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 25/06 – 15/09/2020 

Xem thêm điều khoản và điều kiện chương trình tại đây: 

https://bit.ly/VN_TRIP 

7. Lotte Mart 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FGRAB_&h=AT2GMDQZnOYeT8JcZqdWAa58ZGRZZGf35edrdEbQ0hX2E13v9YAKwtUNwa8yLC0SwWHADpXH3fOjTfO6k7L0ls5p91SaWBe5Ay0htcp8BXelwJRthkulotYycj8Q8YoE4_c35WFVZMSS0NrXamjOY9vAprBhPtYI
http://dienmayxanh.com/
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDIENMAY_XANH&h=AT2ADrSR8h5X1Ud0t6br89FkwQ8svanuUDHtayFHBoSc7YtPpmnk7D9PzlTgE3pUV8IUSo_b-IEFDZXlKagJ5qRlUZcBMwfC5hivDRcbEVxIO0r3dNMp3grsEMoAmXNugnFTVGMfFqY0WAPi3Um6PMi-EA0Blc5B
http://thegioididong.com/
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FTG_DD&h=AT00J6nch9YJqtD3s8DFVTRhj5rRAhl30qzPefYKinfJXiJZK5fz1T0LhxBbL0bh6_XNzmsrDIlqQWbniNPnwRK945f4wVrg3XBdmUYdhFrPCY0JvodwZeNnkfI60hgi0pEP9CdEVNi00God4KBppGOgUWER5peM
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FVN_TRIP&h=AT3IJS1qrXuLX_3dNtEBn7EfLqjKAXbu8YkhavybMQZ1NAeNe3F3h4PXOQcSNXfnbkgiK4KHRIKHorauZNAFGBES1RUcNtkaP8a417Lt1cCE5_leMnWqI2uH2Mg_YLioTRvT3zCXh7noaak-snm6ucOxPyeovl9j
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Tặng voucher 200.000VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000VNĐ 

 Ngày áp dụng: Thứ 5, Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 01/07 – 15/09/2020 

Xem thêm điều khoản và điều kiện chương trình tại đây: 

https://bit.ly/Lotte_mart 

8. The Pizza Company 

Giảm 50% cho hóa đơn Pizza 

 Ngày áp dụng: Thứ 5, Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần 

 Thời gian áp dụng: từ 01/07 – 15/09/2020 

Xem thêm điều khoản và điều kiện chương trình tại đây: 

https://bit.ly/TPCompany 

9. Traveloka 

Nhập mã “JCBTRAVEL” để nhận ƣu đãi 300.000VNĐ cho hóa đơn từ 

2.000.000VNĐ 

 Ngày áp dụng: Thứ 5, Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần 

 Thời gian: từ 01/07 – 15/09/2020 

Xem thêm điều khoản và điều kiện chương trình tại đây: 

https://bit.ly/Traveloka_ 

10. Shopee 

Giảm 15% tối đa 200.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000VNĐ vào Chủ 

nhật hàng tuần 

Đặc biệt: giảm 250.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.500.000 VNĐ vào ngày 

trùng tháng trùng hàng tháng 

 Thời gian áp dụng:  

 Ưu đãi chủ nhật hàng tuần: 09h00 - 23h59 từ 12/07/2020 - 31/03/2021 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FLotte_mart&h=AT3y3JlCDw4_tK2mrvaEPz8A3_xeQgkAhuI6MNILBQZIwJrsd5KbtKFUWbE17pC6LjBE2OarnOt-KHnDlKaZKRlpefaN9BHGR1Z_NSTDKbp206Dp5-yl5-sP_DW1VuxnMsOg3gHOHl_L4RHwgifx3mp_wXJ_Bfq_
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FTPCompany&h=AT1yAxACS-1PONcIIOAap-IMQUCYcYaDnNsFPV8pshTRM8fczGSwCwDRyOcjYzVesxnhyGnBFrHnR6nUrnKiXPX7tQCtGGvSMoBo0bj4TajurPTj-RvNPsiak3QuS3RqYufonZEizxG3aV43oV8DfN9wzyNn3Vll
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FTraveloka_&h=AT36zd_qW-MTnCZJRWgbXCBeK6IpLA00uwTRvch-Ht9GHTHzHBdOd-cH6zLSrQvlMwozVfmq1hhTrIKpoluVUrq5kBtF4Skq3ztmrn-BGu6oQY-r2cgcvX8nF3QDne2jyVc5vzQb5EMr_Wf711VybwgdpEZzSz2P
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 Ưu đãi đặc biệt: từ 09h00 – 23h59 vào các ngày 07/07, 08/08, 09/09, 

10/10, 11/11, 12/12, Tết nguyên đán 2021 

 Chương trình không áp dụng trong giai đoạn 11-18/02/2021. 

Xem thêm điều khoản và điều kiện chương trình tại đây: 

https://bit.ly/Shopee_JCBuudai 

 

 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FShopee_JCBuudai%3Ffbclid%3DIwAR1rH4DnwtctF9FWEeWPpvYEMG0nDtCiqDizcv4cmNF9-CA91-UW-PPaHIc&h=AT0jWcrheo6ckin0Q8pRzWsLXZEeMHMR0OY3mlcbQ8U3pk1tVmgOkkYxQIykA9ZIKL9QwjSnADTQ8Qie0M3iY5oaZC3Rh8_pmHUJKUZ7I1jNB4AbEBx1-JB9WIAxn1DoS4kwVzG1tMj23_FP

