
                      

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không 

được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.                                                          

Trang số 1 

 

 

       

 

Hội sở chính 

 Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: (84.4) 39288869      Fax: (84.4) 39288867 

Swift: VPBKVNVX      Website: www.vpbank.com.vn           

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

1. Tên Chương trình : “Ưu đãi Tết 2023 tại Điện Máy Chợ Lớn dành cho chủ thẻ tín dụng 

VPBank Master Card”  

2. Nội dung của Chương trình:   

- Giảm 250.000VNĐ cho hóa đơn từ 5.000.000VNĐ  

- Giảm 500.000VNĐ cho hóa đơn từ 10.000.000VNĐ  

3. Đối tượng áp dụng:  

Các Khách hàng là chủ thẻ VPBank Mastercard, bao gồm các loại thẻ tương ứng với đầu BIN 

như sau:  

Loại Thẻ BIN 

CLASSIC 520399 

TITANIUM 523975 

TIMO 523975 

PLATINUM 524394 

DIAMOND WORLD 518966 

  

4. Thời gian triển khai Chương trình: 26/11/2022 – 15/01/2023 hoặc đến khi hết ngân sách 

thực hiện Chương trình (sau khi đã bổ sung đầy đủ thủ tục theo quy định của Pháp luật), tùy 

theo thời điểm nào đến trước.  

5. Địa điểm áp dụng: Hệ thống cửa hàng của Điện Máy Chợ Lớn (xem thêm tại 

https://dienmaycholon.vn/he-thong-sieu-thi)   

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình:  

- Khách hàng thực hiện thanh toán các hàng hóa dịch vụ của Bên Điện Máy Chợ Lớn bằng 

Thẻ VPBank Mastercard tại các Địa điểm ưu đãi trong Thời gian Chương trình ưu đãi.  

- Mỗi Chủ thẻ hợp lệ được áp dụng ưu đãi tối đa 01 lần/tháng. 

 - Áp dụng áp dụng đối với tất cả các sản phẩm đang được kinh doanh tại hệ thống Bên B. 

Ngoại trừ: + Kênh offline: không áp dụng cho các dòng sản phẩm điện máy lớn loại D; điện 

tử, điện lạnh loại E; điện thoại loại C, D; gia dụng loại C, D và hàng HDI loại KC. + Kênh 

online: không áp dụng cho các dòng sản phẩm điện máy lớn loại B; điện tử, điện lạnh loại E; 

http://www.vpbank.com.vn/
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điện thoại loại C, D; gia dụng loại B.  

- Đơn hàng phải có ít nhất 01 sản phẩm trên 500.000 VND trở lên và thanh toán 100% giá trị 

hóa đơn tham gia chương trình. Khách hàng không được tách hóa đơn thanh toán để nhận 

được ưu đãi.  

- Chương trình có thể kết thúc khi số lượt ưu đãi kết thúc hoặc thời gian kết thúc (tùy vào điều 

kiện nào đến trước).  

- Mức ưu đãi cho Khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng 

cho Khách hàng trong mọi trường hợp. Ưu đãi cũng không được quy đổi thành sản phẩm và 

không được chuyển nhượng cho người khác.  

- Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ cho 

Bên Điện Máy Chợ Lớn cung cấp và thanh toán bằng một trong các loại thẻ theo quy định tại 

Khoản 1.3 Điều này do Bên VPBank phát hành;  

- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. Bên Điện Máy Chợ Lớn 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 Khách hàng mua đi bán lại hoặc mua với số lượng nhiều hơn hai (02) sản phẩm cùng 

loại trong thời gian diễn ra Chương trình ưu đãi. 

 - Chủ thẻ tín dụng VPBank Mastercard được tham gia đồng thời với chương trình trả góp 0% 

lãi suất.  

  

 

 

 


