ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

LƯỚT JCB SĂN DEAL HOT AEON LÊN ĐỂN 400K
1.
-

THỜI GIAN ƯU ĐÃI:
Ưu đãi thường: 25/06/2020 – 15/09/2020
Ưu đãi sốc: 25/06/2020 – 25/08/2020

2.
-

NỘI DUNG ƯU ĐÃI:
Ưu đãi thường: Tặng Phiếu mua hàng AEON trị giá 300,000 VND vào mỗi thứ 5, thứ 7 và Chủ Nhật
hàng tuần khi thanh toán thành công bằng Thẻ JCB phát hành tại Việt Nam.
Ưu đãi sốc: Tặng Phiếu mua hàng AEON trị giá 400,000 VND vào mỗi thứ 4 hàng tuần khi thanh
toán thành công bằng Thẻ JCB phát hành tại Việt Nam.
Áp dụng cho đơn hàng có giá trị tối thiểu từ 1.500.000 VNĐ (Một triệu năm trăm nghìn Việt Nam
đồng).

-

ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
01 số thẻ/01 lượt ưu đãi/01 ưu đãi/01 tháng (tính theo tháng dương lịch)
Có thể cộng gộp các hóa đơn có cùng số thẻ JCB trong cùng ngày và cùng chi nhánh diễn ra
chương trình ưu đãi.
Không được tách hóa đơn dưới mọi hình thức.
Áp dụng khi Chủ Thẻ JCB thanh toán trực tiếp tại khu vực Siêu thị và Trung tâm bách hóa tổng hợp
Aeon và áp dụng cho tất cả các sản phẩm bao gồm sản phẩm đang giảm giá.
Chỉ áp dụng giá trị hóa đơn thanh toán bằng thẻ JCB, các loại hình thanh toán khác không được áp
dụng
Chương trình ưu đãi không áp dụng cho các sản phẩm sau: thẻ cào điện thoại, thẻ game.
Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình
khuyến mãi khác
Mức ưu đãi không bao gồm phí giao hàng
Aeon 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.
Phiếu mua hàng sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất kỳ lý do gì.
Aeon và JCB xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên.
Số lượng Phiếu mua hàng có hạn. Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ngân sách

3.
-

-

Để tham gia chương trình, Chủ Thẻ thực hiện các bước sau:
Tại quầy thu ngân, Khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB qua máy POS tại quầy.
Do số lượt ưu đãi có giới hạn, chủ thẻ vui lòng hỏi lại quầy dịch vụ khách hàng để kiểm tra số lượng
quà tặng, JCB và Aeon không chịu trách nhiệm khi số lượt ưu đãi đã hết
ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG
Địa điểm áp dụng: Khu vực Trung tâm bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON Tân Phú, AEON Bình
Dương, AEON Bình Tân, AEON Long Biên, AEON Hà Đông

4.
-
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ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE):
AEON Tân Phú Celadon: (028) 6288 7722
AEON Bình Dương Canary: (0274) 6259 111
AEON Bình Tân: (028) 6288 6060
AEON Long Biên: (024) 6250 7711
AEON Hà Đông: (024) 2220 8788
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