
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“Ưu đãi chi tiêu thẻ VPBANK tại PNJ WATCH” 

1. Tên Chương trình : “Ưu đãi chi tiêu thẻ VPBANK tại PNJ WATCH” 

2. Nội dung của Chương trình:  

Ưu đãi 1: 

Giảm 500.000 VND cho hóa đơn từ 4.000.000 VND và giảm 1.000.000 VND cho hóa đơn từ 

7.000.000 VND cho tất cả sản phẩm đồng hồ và mắt kính. 

Ưu đãi 2: (Áp dụng đồng thời với Ưu đãi 1 trong thời gian diễn ra chương trình) 

Giảm 700.000 VND cho hóa đơn từ 4.000.000 VND và giảm 1.200.000 VND cho hóa đơn từ 

7.000.000 VND cho sản phẩm đồng hồ Silvana, Jowissa, Emily Carter. 

3.  Đối tượng áp dụng:  

Là các Khách hàng của Bên VPbank bao gồm: 

a) Khách hàng sử dụng thẻ do Bên VPbank phát hành; 

b) Cán bộ, nhân viên (CBNV) của Bên VPbank sử dụng thẻ do Bên VPbank phát hành; 

c) Các Khách hàng khác sử dụng thẻ do Bên VPbank phát hành được Bên VPbank bổ sung 

trong thời gian ưu đãi và được sự đồng ý của Bên PNJ WATCH. 

4.  Thời gian triển khai Chương trình:  

Ưu đãi 1: Từ ngày 01/09/2022 đến hết ngày 31/08/2023. 

Ưu đãi 2: Từ ngày 06/10/2022 đến hết ngày 23/10/2022.  

5. Địa điểm áp dụng: Hệ thống cửa hàng PNJ Watch toàn quốc & website:  

https://pnjwatch.com.vn/danh-sach-cua-hang  

6. Điều khoản và điều kiện của Chương trình: 

- Áp dụng cho các sản phẩm đồng hồ và Mắt kính. 

- Áp dụng cùng Chương trình Trả góp 0%. 

- Áp dụng toàn hệ thống cửa hàng PNJ Watch trên toàn quốc và website 

https://www.pnjwatch.com.vn/ và https://www.pnj.com.vn/. 

- Không áp dụng với chương trình hot deal, khách hàng thân thiết, sinh nhật, giảm giá nội 

bộ, khuyến mãi hiện tại và ưu đãi khác. 

- Không áp dụng khi thanh toán hóa đơn có sản phẩm khác, và không quy đổi thành mặt 

hoặc chuyển nhượng. 

Hệ thống cửa hàng PNJ Watch toàn quốc, website https://www.pnj.com.vn/ và website 

https://www.pnjwatch.com.vn/. 

Hotline: 1800 757575 



- Áp dụng cho khách hàng khi mua sản phẩm của Bên PNJ WATCH tại địa điểm quy định 

tại điều 5  và thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM của cá nhân, doanh nghiệp 

và thẻ Timo thuộc VPBank; 

Các chương trình ưu đãi khác và phát hành voucher giảm giá tùy theo từng thời điểm và chính 

sách của Hai Bên sẽ được thoả thuận chi tiết trong các phụ lục sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


