
       

  

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“GIẢM GIÁ MUA SẮM TẠI SHOPEE” CÙNG THẺ FE CREDIT 

 

1. Thời gian chương trình: Áp dụng ưu đãi vào các ngày cụ thể: (sau đây sẽ gọi là “Thời gian 

chương trình”) 

 Thứ năm mỗi tuần từ 1/11/2018 – 30/12/2018 

 Và ngày 11/11/2018, 12/12/2018, 14/12/2018 

2. Ngân sách chương trình: 720.000.000 đồng. 

3. Mặt hàng ưu đãi: Tất cả sản phẩm được bán/cung cấp tại website: www.shopee.vn hoặc ứng 

dụng di động của Shopee (ngoại trừ sim, thẻ cào, evoucher và các sản phẩm do nhà bán hàng tự 

vận chuyển). 

4. Địa điểm triển khai chương trình: Toàn Quốc 

5. Đối tượng khách hàng: Tất cả các chủ Thẻ Tín Dụng FE CREDIT. 

6. Nội dung chương trình: 

Ưu đãi Thông tin Chi Tiết 
Số lượng ưu đãi 

giảm giá/ngày 

Số ngày áp 

dụng khuyến 

mại 

Giảm 

giá 

Giảm ngay 20% (tối đa 300.000 đồng) cho 

mọi giao dịch từ 1.000.000 VND khi thanh 

toán bằng Thẻ Tín Dụng FE CREDIT tại 

Shopee trong thời gian khuyến mại 

200 12 

 

7. Điều kiện và điều khoản chung 

 Áp dụng cho tất cả các giao dịch mua hàng trực tuyến được thanh toán thành công bằng thẻ tín 

dụng FE CREDIT hợp lệ của Khách hàng 

 Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng chương trình khuyến mại không bao gồm các giao dịch bị 

hoàn, bị hủy và các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo 

 Chương trình khuyến mại được áp dụng đồng thời với chương trình trả góp 0% lãi suất của FE 

CREDIT. 

 Khuyến mại được áp dụng trên giá đã giảm của hàng hóa, dịch vụ được niêm yết của Shopee 

nhưng không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác cùng thời điểm. 

 Kênh thanh toán trực tuyến: tại website: www.shopee.vn hoặc ứng dụng di động Shopee. 

 Số lượng Mã khuyến mại không được dùng trong ngày trước sẽ được cộng dồn vào các ngày kế 

tiếp trong thời gian khuyến mại.  

 Chương trình sẽ kết thúc vào 11 giờ 59 phút 59 giây ngày 30/12/2018 hoặc kết thúc trước hạn 

nếu ngân sách khuyến mại đã đạt mức tối đa theo quy định tại Điều 2 


