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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH
“BÙNG NỔ GIẢM GIÁ & SIÊU ƯU ĐÃI TẠI NGUYỄN KIM”
Thời hạn chương trình: Từ 30/11/2018 đến hết 31/12/2018 hoặc đến khi hết ngân sách chương
trình (sau đây sẽ gọi là “Thời hạn chương trình”).
Ngân sách chương trình: 400.000.000 đồng.
Mặt hàng ưu đãi: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm tại Nguyễn Kim.
Địa điểm triển khai chương trình: tại Trang Bán Hàng Điện Tử và cửa hàng của Nguyễn Kim
Đối tượng khách hàng: Tất cả các chủ Thẻ Tín Dụng FE CREDIT.
Nội dung chương trình:
Giảm 1.000.000 Đồng cho giao dịch từ 10.000.000 đồng bằng thẻ tín dụng được phát hành bởi FE
CREDIT tại Trang Điện Tử và Cửa Hàng của Nguyễn Kim trong thời hạn chương trình.
Điều kiện và điều khoản chung
 Chỉ áp dụng cho tối đa 400 Khách hàng đầu tiên của Nguyễn Kim thực hiện giao dịch từ
10.000.000 đồng trở lên bằng thẻ tín dụng FE CREDIT tại địa điểm triển khai chương trình.
 Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước hạn nếu ngân sách khuyến mại đã đạt mức tối đa
theo quy định tại Điều 2.
 Mỗi Khách hàng chỉ được hưởng 1 ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình và Khách
hàng đồng thời được hưởng các ưu đãi khác của Nguyễn Kim & Mastercard trong cùng 1 thời
gian
 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.
 Quy trình đổi/trả sản phẩm sẽ theo quy định của Nguyễn Kim và có thể thay đổi theo từng thời
kỳ.
 Chủ thẻ tham gia chương trình khuyến mại sẽ bị ràng buộc bởi bản Điều khoản và Điều
kiện này, và tiếp tục bị ràng buộc bởi các quy định hoặc chỉ thị mà VPB FC sửa đổi tùy
theo từng thời điểm.
 Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản với 2 ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng
Việt. Bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn về ngôn
ngữ giữa 2 bản. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của VPB FC là quyết định cuối
cùng.
 VPB FC có quyền chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện này bằng cách đăng lên website của
VPB FC hoặc bằng bất kỳ phương thức nào mà VPB FC cho là phù hợp.

