ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH
LƯỚT JCB “SĂN DEAL” HOT TIKI LÊN ĐẾN 200,000 VND
1. Chương Trình “Lướt JCB săn deal hot Tiki lên đến 200,000đ Cho Thẻ JCB” (“Chương Trình”) có hiệu
lực từ ngày 25/06/2020 đến ngày 15/09/2020 (“Thời Gian Chương Trình”)
2. Chương Trình chỉ áp dụng cho Chủ thẻ JCB phát hành tại Việt Nam có số thẻ (số BIN) bắt đầu bằng
(“Chủ thẻ”):
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3. Nội dung chi tiết của Chương Trình

3.1 Chi tiết ưu đãi (“Ưu Đãi”)
3.1.1

Ưu đãi thường: Từ 9h sáng đến 23h59 thứ 5, thứ 7, chủ nhật hằng tuần trong suốt Thời
Gian Chương Trình (từ 25/06/2020 – 15/09/2020), Chủ Thẻ Tín Dụng JCB được giảm thêm
100.000đ và tặng gói TikiNOW 1- tháng khi có các giao dịch mua hàng từ 1 triệu đồng trở lên
tại website Tiki.vn và ứng dụng TIKI trên điện thoại (TIKI App)

3.1.2

Ưu đãi sốc: Từ 9h sáng đến 23h59 thứ 4 hằng tuần trong suốt Thời Gian Chương Trình (từ
25/06/2020 – 25/08/2020), Chủ Thẻ Tín Dụng JCB được giảm thêm 200.000đ và tặng gói
TikiNOW 1- tháng khi có các giao dịch mua hàng từ 1 triệu đồng trở lên tại website Tiki.vn và
ứng dụng TIKI trên điện thoại (TIKI App)

3.2 Số lượt nhận ưu đãi
3.2.1 Ưu đãi thường: Chỉ áp dụng cho 202 Chủ Thẻ có giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi ngày và kết
thúc sớm hơn khi hết ngân sách chương trình

3.2.2

Ưu đãi sốc: Chỉ áp dụng cho 321 Chủ Thẻ có giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi ngày và kết thúc
sớm hơn khi hết ngân sách chương trình

3.3 Mỗi Chủ Thẻ chỉ được hưởng ưu đãi một (01) lần một (01) tháng trong thời gian diễn ra chương
trình (tháng dương lịch)

3.4 Để nhận được ưu đãi, ở bước thanh toán, Chủ Thẻ chọn phương thức thanh toán:
3.4.1

Ưu đãi thường: “Thẻ JCB giảm 100k và gói TikiNOW 1-tháng”

3.4.2

Ưu đãi sốc: “Thẻ JCB giảm 200k và gói TikiNOW 1-tháng”

3.5 Chương Trình không áp dụng cho: Vé máy bay, Phiếu quà tặng, Dịch vụ Tiện ích (Thẻ cào điện thoại,
thẻ game,...), Tã, bỉm, sữa, thực phẩm ăn dặm, Bia, Mì gói. Trường hợp phát hiện đơn hàng có sản
phẩm không thuộc danh mục được áp dụng khuyến mãi TIKI xin phép hủy đơn hàng ngay lập tức

3.6 Gói TikiNOW sẽ được tự động tặng thưởng vào tài khoản của khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc
khách hàng tham gia thành công ưu đãi chương trình
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3.7 Mỗi gói TikiNOW 1-tháng áp dụng miễn phí giao hàng cho 04 (bốn) đơn hàng trong thời gian đăng ký
(bao gồm giao nhanh và tiêu chuẩn) trên toàn quốc. Quyền lợi miễn phí giao hàng áp dụng cho tất cả
các đơn hàng và không quy định giá trị đơn hàng tối thiểu.

3.8 Chương trình không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi nhập mã giảm giá khác và
chương trình Trả góp

3.9 TIKI bảo lưu quyền từ chối thực hiện đơn hàng không đáp ứng các điều kiện của Chương Trình.
4. Ưu đãi chỉ dành cho khách hàng mua bán lẻ. TIKI bảo lưu quyền từ chối áp dụng Chương Trình cho các
đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại. Trong trường hợp
xảy ra tranh chấp, quyết định của JCB sẽ là quyết định cuối cùng
5. Chủ Thẻ vui lòng kiểm tra có nhận được ưu đãi (giảm giá) hay không trước khi thanh toán. Nếu không
được giảm giá, vui lòng liên hệ TIKI hotline để được hỗ trợ kiểm tra và tư vấn. Trong trường hợp Chủ Thẻ
không nhận được ưu đãi khi giao hàng thành công, quyết định của TIKI sẽ là quyết định cuối cùng
6. Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ TIKI hotline: 1900-6035 (từ 8h đến 21h, kể cả T7 & CN)
hoặc gửi thông tin về hotro@tiki.vn
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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