
Chương trình ưu đãi tại website Lazada 

1. Nội dung chương trình 

Chiết khấu 10% cho các giao dịch chi tiêu tại website của Lazada ở khu vực châu 

Á vào mỗi thứ 2 hàng tuần  

Áp dụng đối với 5 loại hình: đồ gia dụng, nhà cửa và đời sống, chăm sóc sức khỏe 

và sắc đẹp, vật dụng và đồ chơi cho trẻ em, thời trang. 

2. Thời gian khuyến mại: từ nay đến hết 31/12/2014 

3. Cách thức tham gia chương trình: 

- Truy cập bất kỳ một trong những trang web tham gia chương trình vào ngày 

thứ 2 hàng tuần 

- Lựa chọn mua bất kỳ loại hình tham gia chương trình. Chọn thanh toán bằng 

thẻ Mastercard 

- Khi nhập số thẻ MasterCard, khách hàng được tự động giảm 10% giá trị mặt 

hàng 

4. Điều kiện và điều khoản chương trình 

- Áp dụng vào ngày thứ 2 hàng tuần từ nay cho đến hết ngày 31/12/2014 

- Áp dụng khi khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng và ghi nợ mang thương 

hiệu MasterCard. 

- Áp dụng với các loại hình: đồ gia dụng, nhà cửa và đời sống, chăm sóc sức 

khỏe và sắc đẹp, vật dụng và đồ chơi cho trẻ em, thời trang. 

- Áp dụng với tất cả các giá trị chi tiêu. 

- Không áp dụng với các hình thức khuyến mại khác. 

- Không áp dụng cho đối tượng là các công ty và đại lý bán hàng, nhà buôn. 

- Lazada có quyền hủy bỏ các đơn hàng nghi ngờ mà không cần thông báo trước. 

- Điều kiện điều khoản của chương trình có thể thay đổi. 

- Khách hàng chịu trách nhiệm về các khoản thuế phát sinh. 

5. Danh sách website tham gia chương trình 

- Malaysia:  www.lazada.com.my/mastercard  

- Thailand: www.lazada.co.th/mastercard  

- Philippines: www.lazada.com.ph/mastercard  

- Indonesia: www.lazada.co.id/mastercard  

- Vietnam: www.lazada.vn/mastercard  

http://www.lazada.com.my/mastercard
http://www.lazada.com.my/mastercard
http://www.lazada.co.th/mastercard
http://www.lazada.com.ph/mastercard
http://www.lazada.co.id/mastercard
http://www.lazada.vn/mastercard

