THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẠI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG DARUMA
1.

Thương hiệu áp dụng: NHÀ HÀNG DARUMA

2.

Thời gian: áp dụng vào các ngày thứ 3, thứ 7, Chủ nhật từ ngày 03/07/2018 đến
30/09/2018.

3.

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ ghi nợ doanh nghiệp, thẻ tín
dụng doanh nghiệp,thẻ tín dụng BIDV Visa Infinite, thẻ quốc tế BIDV MU và thẻ Thu
phí viên. Cụ thể các loại thẻ sau:

4.

Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim: BIDV MasterCard Platinum Credit, BIDV Visa Platinum,
BIDV Vietravel Platinum, BIDV Premier (tín dụng và ghi nợ), BIDV Mastercard
Platinum Debit .
Thẻ quốc tế hạng khác: BIDV Precious, BIDV Smile, BIDV Flexi, BIDV Vietravel
Standard Credit, BIDV Ready, BIDV Vietravel Standard Debit, BIDV Young +.
Đối tượng khuyến mại:

5.

Chủ thẻ quốc tế được quy định tại mục 3 nêu trên
Nội dung chi tiết:

-

-

Giảm trực tiếp 30% trên giá trị hóa đơn thanh toán (trước VAT và phí phục vụ) cho chủ
thẻ quốc tế BIDV khi dùng bữa và thanh toán hóa đơn bằng thẻ quốc tế BIDV tại hệ
thống nhà hàng Daruma - Hà Nội. Mức giảm tối đa 500.000 đồng/hóa đơn, áp dụng với
hóa đơn thanh toán (trước VAT và phí phục vụ) từ 1.000.000 đồng trở lên.
Lưu ý:
+

Chủ thẻ đặt bàn trước để được phục vụ tốt nhất.

+

Chủ thẻ có thể không được hưởng ưu đãi nếu ngân sách ưu đãi đã được sử dụng hết.

+

Chủ thẻ không được tách bàn, tách hóa đơn.

+

Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng của
nhà hàng.

+

Ưu Đãi sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiền tặng vào tài khoản thẻ của
Chủ Thẻ.

+

Chủ thẻ phải chịu phần thuế VAT và phí phục vụ .

+

Ưu Đãi này không được áp dụng chung với các khuyến mại khác.

6. Quy định khác:
-

BIDV được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn
ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không thực hiện được
hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.

-

BIDV được quyền miễn trách nhiệm trong trường hợp ngân sách chương trình, hết sớm
mà chưa thể thông báo kịp thời cho khách hàng.

-

BIDV có quyền quyết định thay đổi điều khoản và điều kiện nào hoặc hủy bỏ chương
trình vào bất kì thời gian nào mà không cần đưa ra lí do. Các thông báo sẽ được công bố
rộng rãi, công khai trên website của BIDV.

-

Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất
cả các điều khoản của Thể lệ chương trình khuyến mại.

-

Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các Chi
nhánh của BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của
BIDV, Hotline 1900 9247/04 22200588.

7. Địa điểm ưu đãi: Danh sách hệ thống nhà hàng Daruma áp dụng ưu đãi:
-

DARUMA VINCOM NGUYỄN CHÍ THANH - Tầng 5, 56 Nguyễn Chí Thanh, Láng
Thượng, Đống Đa, Hà Nội - 024 32029111
DARUMA MIPEC TÂY SƠN - Tầng 1 Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 02473088588
DARUMA HOÀNG ĐẠO THÚY - 34T Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà
Nội - 02462855986
DARUMA DUY TÂN - Số 2 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 0436367788
DARUMA INDOCHINA PLAZA XUÂN THỦY - Tầng 1, Indochina Plaza 241 Xuân
Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - 02437681616
DARUMA GIẢNG VÕ - 118-K1 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội - 02435123913

