
Thể lệ chương trình 

1. Nội dung ưu đãi:  

 Khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank để thanh toán khi mua các sản phẩm trang sức  

PNJ tại các cửa hàng PNJ thực hiện chương trình ưu đãi sẽ được hưởng chiết khấu đến 

5% giá trị của sản phẩm, cụ thể: 

STT Sản phẩm Nhóm hàng 

Mức ưu đãi dành cho khách 

hàng thanh toán bằng thẻ 

của Vietcombank 

1 Vàng 

Kim cương rời dưới 6ly 1%/trị giá sản phẩm 

Nữ trang kim cương từ 4ly trở lên. 1,5%/trị giá sản phẩm 

- Nữ trang hàng món các loại (nữ 

trang đá màu, nữ trang Cz, nữ 

trang ECz, vỏ nữ trang kim 

cương, nữ trang bán gram). 

- Nữ trang kim cương dưới 4 ly. 

3%/trị giá sản phẩm 

2 Bạc Nữ trang bạc PNJSilver 5%/trị giá sản phẩm 

 Điều kiện khác: 

- Ưu đãi không áp dụng chung với các việc giảm giá hay các khuyến mãi và phiếu ưu đãi 

khác của PNJ  mà phụ thuộc vào quy định từng chương trình do PNJ quyết định. 

- Ưu đãi không thể quy đổi ra tiền hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác. 

- Thanh toán bằng thẻ với 100% giá trị của hóa đơn mua hàng (sau khi trừ chiết khấu trên) 

- Các nhóm hàng sau không được giảm giá: 

 Vàng miếng 99,99; nhẫn trơn 999,9 

 Nữ trang vàng 24K, 22K, nữ trang tính công. 

 Kim cương rời từ 6 ly trở lên  

2. Địa điểm ưu đãi: Toàn bộ hệ thống cửa hàng của PNJ trên toàn quốc có lắp đặt máy thanh 

toán thẻ theo thông báo Danh sách các cửa hàng PNJ thực hiện chương trình ưu đãi tại 

website www.vietcombank.com.vn 

3. Thời gian ưu đãi: từ nay đến hết  24/02/2014 

 


