THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GOLF DÀNH CHO
CHỦ THẺ QUỐC TẾ CAO CẤP BIDV

1. Thời gian hưởng ưu đãi: 21/03/2018 đến 04/09/2018. Áp dụng chơi vào các ngày trong
tuần và cuối tuần, tùy thuộc tình trạng sân.
2. Loại thẻ áp dụng:
-

Thẻ tín dụng quốc tế BIDV VISA Infinite, BIDV Visa Premier, BIDV Visa Platinum,
BIDV Mastercard Platinum, BIDV Vietravel Mastercard Platinum

-

Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV MasterCard Premier, BIDV MasterCard Platinum

3. Đối tượng khuyến mại: Chủ thẻ hiện hữu của BIDV trong thời gian của chương trình.
4. Nội dung ưu đãi:
-

Nội dung ưu đãi 1: Giảm đến 40% phí sân cỏ (tương đương phí Member’s guest) cho chủ
thẻ BIDV tại mục 2 trên đây tại 7 sân Golf tại Việt Nam.

-

Nội dung ưu đãi 2: Dành cho chủ thẻ BIDV tại mục 2 trên đây sử dụng dịch vụ sớm nhất
tại 7 sân hàng tháng: Giảm ngay 200.000VND/ lượt đặt chơi và thanh toán bằng thẻ
BIDV tại sân với giá trị từ 1.000.000VND trở lên.

5. Các sân golf trong phạm vi chương trình (*)
STT

Tên sân

Địa chỉ

1

Sân Golf Chí Linh (Chi Linh Star Golf &
Country Club)

Thị trấn Sao Đỏ, xã Thái Học, Chí
Linh, Hải Dương

2

Sân Golf Đầm Vạc (Heron Lake Golf
Resort)

Đình Ấm, Khải Quang, Vĩnh Yên,
Vĩnh Phúc

3

Sân Golf Đại Lải (Dai Lai Star Golf &
Country Club)

Ngọc Thanh, Tx. Phúc Yên, Vĩnh
Phúc

4

Sân Golf FLC Sầm Sơn (FLC Samson Golf
Links)

Thanh Niên, Quảng Cư, TP. Sầm
Sơn, Thanh Hoá

5

Sân Golf Bà Nà (Ba Na Hills Golf Resort)

Thôn An Sơn, Hòa Ninh, Hòa
Vang, Đà Nẵng

6

7

Sân Golf Vũng Tàu Paradise

Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu,
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Sân Golf Thủ Đức (Vietnam Golf & Country
Club)

Đường Hoàng Hữu Nam, P Long
Thạch Mỹ, Q9, HCM

(*): Số lượng và chi tiết các sân theo quy định của BIDV tại từng thời kỳ. BIDV sẽ thông
báo tới Khách hàng trên website www.bidv.com.vn
6. Điều kiện áp dụng ưu đãi 1

Khách hàng được áp dụng mức giá ưu đãi sân cỏ tương đương phí Member’s guest khi
đặt lịch chơi golf qua tổng đài của chương trình và thanh toán bằng thẻ BIDV theo quy
định tại mục 2 trên đây tại sân.
- Ưu đãi được áp dụng cho cả ngày thường và ngày Lễ, Tết. Không giới hạn số lượng ưu
đãi trong suốt thời gian triển khai chương trình.
- Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi nhiều lần và không giới hạn số lần chơi được ưu đãi trong
thời gian khuyến mại.
7. Điều kiện áp dụng ưu đãi 2
Chương trình áp dụng cho các khách hàng đặt chỗ sớm nhất tại 07 sân trong mỗi tháng.
Mỗi tháng tối đa 90 lượt giảm giá cho tất cả các sân BIDV lựa chọn. Mỗi khách hàng
được nhận tối đa 12 lần/ năm.
8. Yêu cầu về thời gian đặt giữ chỗ: Khách hàng đặt chỗ muộn nhất trước 24 giờ chơi
9. Các bước giao dịch đặt chỗ
Bước 1: Chủ thẻ gọi điện đến số Hotline 0913.33.66.33 hoặc email tới địa chỉ:
bidvcard@golfvietnam.com.vn
Bước 2: Đối với các chủ thẻ gọi điện tại Bước 1: Nhân viên trực Hotline tiếp nhận
thông tin đặt lịch và thông báo cho Khách hàng các quy định/ ưu đãi của Chương trình.
Đối với các chủ thẻ nhắn tin tại Bước 1: Nhân viên trực Hotline liên hệ lại với chủ thẻ
để xác thực thông tin và thực hiện tiếp nhận thông tin đặt lịch và thông báo cho Khách
hàng các quy định/ ưu đãi của Chương trình.
Bước 3: Nhân viên trực Hotline sẽ thực hiện đặt lịch theo yêu cầu của khách hàng với
sân Golf và xác nhận việc đặt lịch với Khách hàng
Bước 4: Chủ thẻ xuất trình Chứng minh nhân dân, thẻ BIDV áp dụng ưu đãi và thanh
toán với sân Golf khi làm thủ tục check in tại sân.
10. Quy định khác:
Ưu đãi chương trình chỉ áp dụng cho việc chơi golf. Khách hàng không được phép sử
dụng ưu đãi này cho việc sử dụng các cơ sở vật chất hoặc các dịch vụ khác tại sân.
Khách hàng tuân thủ các quy định của sân golf bao gồm các quy định tại sân golf, quy
định về thời gian đặt lịch chơi, các chi phí phải chịu (nếu có) khi thay đổi hoặc hủy lịch
chơi. BIDV không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề/ tranh chấp phát sinh (nếu có)
xảy giữa chủ thẻ và sân golf.
Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ chơi đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng
trống của sân Golf.
Chủ thẻ được yêu cầu thanh toán các phí phải thanh toán tại sân bằng thẻ ưu đãi tại mục
2 thể lệ này.
Chủ thẻ không được áp dụng chương trình ưu đãi này khi đặt lịch trực tiếp với sân Golf.
Chủ thẻ chỉ có thể đặt giờ chơi golf để được hưởng ưu đãi giảm 200.000VND/ lượt đặt
chơi cho lần chơi kế tiếp khi đã hoàn tất lần chơi trước.
Chủ thẻ của chương trình này được phép là Member của sân, chương trình được áp
dụng booking cho Member của sân.
Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ hotline
0913.33.66.33, bidvcard@golfvietnam.com.vn.
-

