MUA VÉ XEM PHIM CGV CHỈ VỚI 50.000 VNĐ KHI THANH
TOÁN BẰNG THẺ VISA CIMB
1. CHI TIẾT ƯU ĐÃI
Mua vé xem phim CGV chỉ với 50.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ Visa CIMB.
2. THỜI GIAN ƯU ĐÃI
20.02.2020 – 17.11.2020
3. SẢN PHẨM ÁP DỤNG ƯU ĐÃI
 Thẻ ghi nợ CIMB Visa Debit
 Thẻ ảo trả trước CIMB Visa OctoFast
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ƯU ĐÃI
Áp dụng vào thứ ba hằng tuần
Số lượt áp dụng 300 codes/ngày
Áp dụng thanh toán thẻ có contactless tại cửa hàng
Áp dụng thanh toán online dành cho chủ thẻ CIMB và offline dành cho chủ thẻ
CIMB thanh toán chạm
 Không áp dụng đồng thời các chương trình khác
 Áp dụng toàn quốc
4.





 Cách thức nhận ưu đãi khi mua vé trực tuyến:
Bước 1: Chọn mua vé xem phim 2D
Bước 2: Tại mục “Giảm giá”, chọn ô “Đối tác”, tiếp tục chọn “VISA”
Bước 3: Chủ Thẻ Hợp lệ tiếp tục đến bước thanh toán và sử dụng Thẻ VISA.
Bước 4: Chủ Thẻ Hợp lệ xuất trình thông tin tại rạp CGV để nhận vé xem phim.
 Cách thức nhận ưu đãi khi mua vé tại quầy:
Bước 1: Mang thẻ VISA đến các rạp chiếu phim CGV trên toàn quốc.
Bước 2: Thông báo với rạp tham gia chương trình khuyến mãi “TÊN CHƯƠNG
TRÌNH” trước khi chọn vé.
Bước 3: Chọn vé và thanh toán bẳng thẻ VISA theo hướng dẫn của nhân viên rạp
 Không giới hạn số lượng ưu đãi cho mỗi chủ thẻ
 Áp dụng cho 300 giao dịch đầu tiên vào mỗi thứ Ba hằng tuần
 Áp dụng cho giao dịch mua vé cùng một bộ phim, một suất chiếu và cùng hạng
ghế (VIP hoặc Standard), chỉ áp dụng phòng chiếu thường của CGV.

 Vé xem phim không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn trả.
 Chương trình áp dụng cho các giao dịch vào Thứ ba hằng tuần trong suốt thời gian
diễn ra chương trình ,khách hàng có thể chọn mua vé xem phim cho các suất chiếu
ở tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước),
 Vé xem phim áp dụng cho các suất chiếu thông thường.
 Khuyến mãi KHÔNG áp dụng cho Suất chiếu Sớm, Suất chiếu Đặc biệt, và các
phòng chiếu đặc biệt như: IMAX, 4DX, GOLD CLASS, STARIUM, L’AMOUR,
SCREENX, PREMIUM, SWEETBOX…
 Khuyến mãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của
CGV và đối tác.
 Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu số lượng vé ưu đãi tặng khách
hàng đạt số lượng vé quy định trước thời gian kết thúc chương trình và theo quy
tắc mua trước, hưởng khuyến mại trước.
 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.
 Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình
khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy
định khác.
5. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN TỪ VISA
 Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều
kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.
 Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này,
đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi
này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo
ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa
không tham gia vào hợp đồng này.
 Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này,
chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất,
mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử

vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc
sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp
dưới ưu đãi này.

