
 

 

TRẢI NGHIỆM MUA SẮM MỚI CÙNG UNIONPAY 
  

  

MUA SẮM NHẬN QUÀ! 

Khách hàng sẽ được nhận 01 phiếu mua sắm tại TTTM The Garden trị giá 50.000VNĐ cho mỗi 

500.000VNĐ thanh toán bằng thẻ UnionPay (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và/hoặc thẻ trả trước)* 

  

ƯU ĐÃI MUA VALI GIÁ ĐẶC BIỆT HẤP DẪN! 

Mua vali Santa Barbara Polo & Racquet Club 20" trị giá 2,78 triệu VNĐ với giá chỉ 

500.000VNĐ / vali 24” trị giá 3,18 triệu VNĐ với giá chỉ 600.000VNĐ** 

  

* Tối đa mỗi chủ thẻ 5 phiếu mua sắm trong một ngày và chỉ có 500 phiếu mua sắm mỗi ngày. Hóa đơn 

(cùng thẻ) trong cùng ngày có thể được cộng dồn. Khách hàng phải xuất trình hóa đơn thanh toán bằng 

thẻ để quy đổi. Hóa đơn phải được quy đổi trong ngày. Quy đổi tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (tầng 

1) Nhân viên bán hàng của các gian hàng không được phép giúp khách hàng quy đổi phiếu mua sắm. 

**Dành riêng cho chủ thẻ credit UnionPay hiện thời  (phát hàng bởi Vietcombank, Sacombank & ICBC 

Hanoi) hoặc chủ thẻ credit UnionPay mới phát hành (bởi Vietcombank, Sacombank & ICBC Hanoi)  trước 

ngày 2/9. Chỉ áp dụng cho thanh toán bằng thẻ credit UnionPay tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (tầng 

1), TTTM The Garden. Tối đa mỗi chủ thẻ 1 vali. Chương trình có hiệu lực đến ngày 31/10 hoặc đến khi 

hết sản phẩm. Không được áp dụng với các chương trình khuyén mại khác. 

Ban quản lý của TTTM The Garden có quyền từ chối bất kỳ hóa đơn quy đổi/ thanh toán mua vali nào nếu 

phát hiện có sự gian lận và sẽ xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Quyết định của Ban quản lý TTTM 

The Garden là quyết định cuối cùng và không có trách nhiệm giải trình với bất kỳ bên nào. 

Ban quản lý của TTTM The Garden và UnionPay quốc tế có quyền sửa đổi nội dung chương trình hay điều 

chỉnh thể lệ, thay thế sản phẩm hoặc hiện vật mà không cần thông báo trước.  


