Tận hưởng ưu đãi khi mua sắm tại Shopee, Tiki và Lazada

GIẢM ĐẾN 100K KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ VISA CIMB
TRÊN SHOPEE
1. CHI TIẾT ƯU ĐÃI
Giảm 100.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.500.000 VNĐ vào các ngày đặc biệt và giảm
50.000 VNĐ cho đơn hàng từ 800.000 VNĐ vào các ngày thứ 5 trong tuần khi thanh
toán bằng thẻ Visa CIMB trên ứng dụng Shopee.
2. THỜI GIAN ƯU ĐÃI
Từ 11.11.2021 - 29.09.2022
3.
•
•
•

SẢN PHẨM ÁP DỤNG
Các thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit phát hành bởi CIMB
Các thẻ phi vật lý trả trước phát hành bởi CIMB
Các thẻ tín dụng quốc tế Visa Credit phát hành bởi CIMB

4. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ƯU ĐÃI
• Ưu đãi áp dụng từ 9h00 đến 23h59 vào các ngày đặc biệt (11/11,12/12, 15/01, 03/03,
04/04, 05/05, 06/06, 07/07, 08/08, 09/09) và các ngày thứ 5 trong tuần.
• Áp dụng tối đa 400 ưu đãi/ngày
• Mỗi thẻ và mỗi tài khoản chỉ được hưởng ưu đãi tối đa 01 lần/tháng/chương trình.
• Không áp dụng cho sản phẩm là SIM điện thoại, gói sản phẩm (ví dụ: mua 1 tặng
1, mua 2 giảm 10%...), ngành hàng voucher và dịch vụ, và sữa cho bé từ 0-24 tháng
tuổi và đơn hàng do người bán tự vận chuyển.
• Không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi khác.
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ƯU ĐÃI HẤP DẪN KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ VISA CIMB
TRÊN TIKI
1. CHI TIẾT ƯU ĐÃI
Giảm đến 200.000 VNĐ cho đơn hàng Tiki khi thanh toán bằng thẻ Visa CIMB.
2. THỜI GIAN ƯU ĐÃI
Từ 01.04.2022 – 30.09.2022
3.
•
•
•

SẢN PHẨM ÁP DỤNG
Các thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit phát hành bởi CIMB
Các thẻ phi vật lý trả trước phát hành bởi CIMB
Các thẻ tín dụng quốc tế Visa Credit phát hành bởi CIMB

4. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ƯU ĐÃI
a) Chương trình Legendary Sales
• Giảm 200.000 VNĐ đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ vào các ngày Legendary Sale:
15.04; 05.05; 15.06; 07.07; 08.08; 09.09
• Áp dụng tối đa 500 mã ưu đãi/ ngày
• Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 ưu đãi/ ngày trong suốt thời gian chương trình.
• Áp dụng tất cả các ngành hàng ngoại trừ sữa cho bé dưới 24 tháng tuổi, rượu và sản
phẩm dịch vụ số.
b) Chương trình Tiki Club
• Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 ưu đãi/ngày/chương trình
Chương trình

Ngày áp dụng

Book Club

Thứ 2 hàng tuần

Tech Arena

Thứ 3 hàng tuần

Beauty Club

Thứ 4 hàng tuần

Yêu Bếp Nghiện Nhà

Thứ 5 hàng tuần

Mom Club

Thứ 6 hàng tuần

Giá trị ưu đãi (VNĐ)
Giảm 30.000 VNĐ cho đơn
từ 300.000 VNĐ
Giảm 150.000 VNĐ cho đơn
từ 1.500.000 VNĐ
Giảm 50.000 VNĐ cho đơn
từ 500.000 VNĐ
Giảm 100.000 VNĐ cho đơn
từ 1.000.000 VNĐ
Giảm 50.000 VNĐ cho đơn
từ 500.000 VNĐ
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Số lượt ưu
đãi/ ngày
150
100
200
200
300

c) Điều khoản & điều kiện chung
• Chủ Thẻ chọn phương thức thanh toán: “Ưu đãi thẻ VISA” để được nhận ưu đãi
giảm giá trực tiếp.
• Chương trình áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi nhập mã giảm giá
khác.
• Chương trình không áp dụng cùng lúc với chương trình Trả góp.
• Chương trình này áp dụng đồng thời với phương thức thanh toán bằng Tiki Xu.
• TIKI bảo lưu quyền từ chối thực hiện đơn hàng không đáp ứng các điều kiện của
Chương Trình.
• Ưu Đãi chỉ dành cho khách hàng mua bán lẻ.

GIẢM ĐẾN 200.000 VNĐ KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ VISA
CIMB TRÊN LAZADA
1. CHI TIẾT ƯU ĐÃI
Giảm đến 200.000 VNĐ cho đơn hàng Lazada khi thanh toán bằng thẻ Visa CIMB.
2. THỜI GIAN ƯU ĐÃI
Từ 05.05.2022 – 30.09.2022
3.
•
•
•

SẢN PHẨM ÁP DỤNG
Các thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit phát hành bởi CIMB
Các thẻ phi vật lý trả trước phát hành bởi CIMB
Các thẻ tín dụng quốc tế Visa Credit phát hành bởi CIMB

4. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ƯU ĐÃI
a) Ưu đãi Hàng Tuần dành cho Khách hàng mới
• Giảm ngay 50.000 VNĐ cho đơn hàng đầu tiên được thanh toán bằng thẻ Visa
CIMB với giá trị từ 100.000 VNĐ.
• Ưu đãi diễn ra từ 9:00 đến 23:59 hàng ngày.
• Khung giờ thu thập phiếu giảm giá: 9:00 và 12:00.
b) Ưu đãi Ngày Đôi hàng tháng
• Giảm 50.000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 500.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ Visa
CIMB.
• Ưu đãi diễn ra từ 9:00 đến 23:59 vào các ngày 05.05, 06.06, 07.07, 08.08 và
09.09.2022.
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• Khung giờ thu thập phiếu giảm giá: 9:00 và 12:00.
c) Điều khoản và điều kiện chung
• Khách hàng đăng nhập tài khoản nếu là khách hàng hiện hữu hoặc đăng kí tài khoản
nếu là khách hàng mới trên website Lazada.vn hoặc ứng dụng di động Lazada. Bấm
chọn phiếu giảm giá để thu thập về ví và chọn phương thức thanh toán bằng Thẻ
Tín dụng/Ghi nợ, nhập thông tin trên Thẻ Ưu Đãi để nhận được giảm giá tại trang
thanh toán.
• Phiếu giảm giá cần được sử dụng trong ngày sau khi thu thập.
• Khách hàng có thể không nhận được ưu đãi này nếu ngân sách phân bổ theo ngày
đã được sử dụng hết.
• Áp dụng cho các đơn hàng mua sắm trên Website Lazada.vn hoặc Ứng dụng di
động Lazada, ngoại trừ Sim, dụng cụ Sim, thẻ cào điện thoại, các dịch vụ nạp tiền
trực truyến, sản phẩm sữa cho bé (từ 0 đến dưới 3 tuổi), bình sữa, phụ kiện cho trẻ
sơ sinh, sản phẩm từ Vinamilk và 1 số sản phẩm đặc biệt khác được bán và thu tiền
bởi nhà bán hàng.
• Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada/ Visa bảo lưu quyền từ chối áp
dụng Chương trình ưu đãi và tính phí khấu trừ vào sao kê thẻ bao gồm cả việc hủy
đơn hàng và khóa tài khoản đối với các khách hàng/đơn hàng có dấu hiệu hoặc có
cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại, cố tình lợi dụng phiếu giảm
giá từ chương trình, cố ý vượt qua các quy định về bảo mật và dành cho Chương
trình.
• Khi Khách hàng bấm chọn phiếu giảm giá và thu thập về ví, Khách hàng mặc định
đã đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của Chương trình được công bố rõ bởi
Lazada và/hoặc Visa.
• Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất kỳ lý do gì.
• Lazada và Visa có quyền từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu
trên.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG TỪ VISA
• 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 Khách Hàng Thành
Viên.
• 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.
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• 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.

Page 5 of 5

