THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ONLINE FRIDAY
TẠI LAZADA.VN
1. Tên chương trình: “ Online Friday – Thỏa thích mua sắm cùng thẻ BIDV tại
Lazada.vn”
2. Thương hiệu áp dụng: Lazada.vn
3. Thời gian:
Từ 9h- 24h Thứ 6 hàng tuần từ 02/11/2018 đến 5/2/2019 và các ngày 11/11,12/12,
24/12,1/1 (gồm 18 ngày ưu đãi).
4. Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế BIDV; không bao gồm thẻ ghi nợ doanh nghiệp,
thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ quốc tế BIDV MU, thẻ BIDV Visa Infinite và thẻ
Thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ áp dụng ưu đãi như sau:
Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim: BIDV MasterCard Platinum Credit, BIDV Visa
Platinum, BIDV Vietravel Platinum, BIDV Premier credit, BIDV Mastercard
Platinum Debit .
- Thẻ quốc tế hạng khác: BIDV Precious, BIDV Smile, BIDV Flexi, BIDV Vietravel
Standard Credit, BIDV Premier debit, BIDV Ready, BIDV Vietravel Standard
Debit, BIDV Young +
5. Đối tượng khuyến mại:
-

-

Chủ thẻ quốc tế được quy định tại mục 4 nêu trên.

6. Nội dung chi tiết:
Tại đối tác

Lazada.vn

Mức ưu đãi
- BIDV giảm thêm cho chủ thẻ có đơn hàng thanh toán
bằng thẻ quốc tế BIDV với tổng giá trị đơn hàng từ 1 triệu
đồng trở lên thực hiện vào các ngày thứ 6 mỗi tuần và vào
các ngày 11/11,12/12, 24/12,1/1 với mức giảm:
* Chủ thẻ quốc tế BIDV hạng bạch kim nhập BIDVJOY20

để được giảm 20% tối đa 400.000 đồng
* Chủ thẻ quốc tế BIDV hạng khác nhập BIDVJOY15 để
được giảm 15% tối đa 300.000 đồng
Mỗi tài khoản đăng nhập được hưởng ưu đãi 1 lần duy nhất
trong từng giai đoạn triển khai khuyến mại.

7. Địa điểm ưu đãi: Áp dụng cho khách hàng thanh toán trực tuyến tại
www.lazada.vn
8. Lưu ý:
-

Chủ thẻ cần đăng nhập tài khoản trên Lazada (hoặc đăng kí tài khoản nếu là khách
hàng mới).

-

Mỗi tài khoản đăng nhập được hưởng ưu đãi 1 lần duy nhất trong từng giai đoạn
triển khai khuyến mại.
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-

Hệ thống sẽ áp dụng ưu đãi cho đơn hàng khi khách hàng nhập số thẻ do ngân hàng
BIDV cấp, sau đó là nhập mã giảm giá.

-

Ưu đãi áp dụng cho các chủ thẻ hợp lệ mua hàng sớm, chủ thẻ hợp lệ có thể không
nhận được ưu đãi nếu ngân sách thực hiện chương trình ưu đãi đã được sử dụng
hết.

-

Ưu đãi sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiền tặng vào tài khoản thẻ
tín dụng hoặc tài khoản thanh toán của chủ thẻ cũng như không thể chuyển nhượng
cho người khác và không được hoàn lại nếu khách hàng tự ý hủy đơn hàng.

-

Ngân sách khuyến mại của chương trình trong giai đoạn 1 là 180 triệu đồng, giai
đoạn 2 là 90 triệu đồng. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân
sách.

-

Chương trình áp dụng cho các sản phẩm trong trang www.lazada.vn, ngoại trừ mặt
hàng sữa dành cho em bé, Vinamilk và các sản phẩm của một số nhà bán hàng tự
giao hàng và tự thu tiền.

-

Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada bảo lưu quyền từ chối áp dụng
chương trình ưu đãi cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được
là do các đơn vị mua đi bán lại.

-

Việc mua hàng hóa trên trang web www.lazada.com sẽ tuân theo điều khoản và
điều kiện của Lazada.

-

Lazada.vn xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline của Lazada: 1900.1007,
www.lazada.vn
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