
                   

 
 

 
Tặng My Combo với thẻ Mastercard  

 

Mua 2 vé xem phim bằng thẻ Mastercard tặng 1 My Combo 

Thời gian ưu đãi:   

 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ: từ 09/06/2018 
– 31/08/2018 

 Quảng Ninh, Phú Yên, Bình Định: từ 14/06/2018 – 31/08/2018 
 Toàn quốc: từ 17/06/2018 – 31/08/2018. 

 

Nội dung ưu đãi:  

 Mua 02 vé xem phim bất kỳ của suất chiếu các ngày trong tuần (thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu) 
thanh toán bằng thẻ Mastercard sẽ được tặng 01 bộ bắp nước My Combo. 

 Mỗi My Combo bao gồm 1 phần bắp 32 oz và 1 phần nước vừa. 
 Số lượng My Combo hằng tháng là 5.400 suất và có thể được phát hết trước khi hết tháng. Chương trình sẽ 

được tái hiệu lực vào ngày đầu tiên của mỗi tháng trong thời gian ưu đãi. 
 
Kênh áp dụng ưu đãi:   

Mua vé trực tuyến trên ứng dụng CGV Cinemas hoặc trên trang chủ của CGV: www.cgv.vn 
 
Lưu ý: Chương trình KHÔNG áp dụng cho khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 
theo số: 1900 6017. 
 
Cách thức nhận ưu đãi: 

 Bước 1: Chọn mua 02 vé xem phim bất kỳ và 01 My Combo   

 Bước 2: Tại mục “Giảm giá”, chọn ô “Đối tác”, tiếp tục chọn sử dụng “Ưu đãi cùng Mastercard”  

 Bước 3: Hệ thống sẽ tự động giảm trừ giá trị 01 phần My Combo về 0 đồng. Chọn thanh toán bằng thẻ 

Mastercard 

 Bước 4: Nhận vé và My Combo tại rạp CGV 

 
*Ghi chú: Trong một số trường hợp, chủ thẻ có thể phải liên hệ Ngân Hàng phát hành thẻ để kích hoạt chức năng thanh 
toán trực tuyến trước khi sử dụng. Các điều khoản và điều kiện liên quan của từng Ngân Hàng có thể sẽ được áp dụng. 
 

Điều kiện và điều khoản: 

 Khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 09/06/2018 đến 31/08/2018 cho các suất chiếu tại cụm rạp CGV trên toàn 

quốc. 

 KHÔNG áp dụng cho ngày lễ, Tết. 

 Áp dụng cho 5.400 khách hàng đầu tiên mua vé thành công mỗi tháng trong thời gian ưu đãi. 
 Áp dụng cho thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước mang thương hiệu Mastercard.  

 Phần My Combo trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào. 

 Áp dụng cho tất cả các suất chiếu, bao gồm cả các suất chiếu Sneak Show, Early Show và các phòng chiếu đặc 

biệt (IMAX, 4DX, GOLD CLASS, STARIUM, L’AMOUR…); 

 Khuyến mãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của CGV và đối tác.  

http://www.cgv.vn/


 CGV bảo lưu toàn quyền điều chỉnh hoặc kết thúc chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông 

báo trước hoặc chịu trách nhiệm bồi thường bằng tiền mặt hoặc tài sản. 

 CGV bảo lưu quyền không chấp nhận hoặc từ chối người tham gia có dấu hiệu vi phạm các quy định chương 

trình (căn cứ theo Điều khoản sử dụng dịch vụ hoặc có bất kì hành vi nào mà bên tổ chức cho rằng là không 

phù hợp hoặc không thể chấp nhận). 

 CGV bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi và/hoặc điều chỉnh toàn bộ hoặc một phần bất kì các điều kiện và điều 

khoản của chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho người tham gia. 

 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của CGV là quyết định cuối cùng. 

 
 
  



 
 

 
Free My Combo with Mastercard 

 
Buy 2 tickets with Mastercard get 1 free My Combo 
Promotion Period:   

 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ: from June 9, 2018 
to August 31, 2018 

 Quảng Ninh, Phú Yên, Bình Định: from June 14, 2018 to August 31, 2018 
 National wide: from June 17, 2018 to August 31, 2018 

Promo Value:  

 Buy any two tickets on weekdays’ movie sessions (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday) to 

get one free My Combo by using Mastercard for payment. 

 Each My Combo includes 01 medium popcorn and 01 medium drink.  

 The number of free My Combo is capped at 5,400 per month and may be completely availed before the end 

of every month. The monthly amount of free My Combo will be renewed on the first date of every month 

during the promotion period. 

Applicable channels:  

Only applicable for tickets purchased online from CGV Cinemas mobile application or CGV website at www.cgv.vn 
 
Note: The promotion is NOT applicable for ticket purchase at counter. 
 
Here’s how to avail for the promo:  

 Step 1: Choose any 02 movies tickets and 01 My Combo.  

 Step 2: In section “Method of Discount”, select “Partnership Payment”, then choose the package “Mastercard” 

 Step 3: The system shall automatically deduct 01 My Combo as free of charge. Select “Mastercard” as payment 

method. 

 Step 4: Collect tickets and My Combo at CGV Cinemas. 

*Note: In some cases, cardholders may be requested to contact their respective Banks in order to activate the e-

commerce function before making online payment. Terms and Conditions of the respective Banks may be applied. 

Terms and conditions: 

 Promotion is only valid for any two same type movie tickets at all CGV Cinemas Vietnam. 

 Promotion is NOT applicable for public holidays, Tet holidays. 

 Promotion is capped monthly at the first 5,400 customers who successfully purchased tickets during the 

Promotion Period. 

 Promotion is valid for all Credit, Debit and Prepaid cards with Mastercard brand.  

 My Combo is not howsoever exchangeable for cash under any circumstances. 

 Applicable to all movie sessions, including Sneak Shows, Early Show and special cinemas (IMAX, 4DX, GOLD 

CLASS, STARIUM, L’AMOUR…). 

 Promotion is not valid in conjunction with other promotions. 

http://www.cgv.vn/


 CGV reserves the sole and absolute right to alter or end the promotion at any time, without giving prior notice 

or compensation in cash or in kind. 

 CGV reserves the sole and absolute right to disqualify or reject any participant deemed ineligible for the 

Promotion (under these Terms & Conditions or has engaged in a conduct that the organizer considers 

inappropriate or unacceptable). 

 CGV reserves the sole and absolute right to withdraw, amend and/or alter any part or the whole terms and 

conditions of this campaign at any time without giving any prior notice to the participants. 

 In case of any dispute, decision of CGV is the final one.  

 


