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VISA TẠI HÀN QUỐC 

 Đối tƣợng ƣu đãi: Tất cả thẻ mang thương hiệu Visa do Vietcombank phát hành 

 Vui lòng xem Điều khoản & Điều kiện cho từng chƣơng trình. 

 Điều khoản & Điều kiện chung 

− Chương trình “Ưu đãi Đặc biệt của Visa” (viết tắt là “VSO”) có hiệu lực từ  nay 

đến ngày 31 tháng 3 năm 2015 (sau đây gọi là “Thời gian có hiệu lực”) 

− Các ưu đãi theo VSO chỉ áp dụng đối với chủ thẻ mua hàng tại các cửa hàng/đơn 

vị chấp nhận thẻ tham gia chương trình trong Thời gian có hiệu lực, sử dụng thẻ 

Visa phát hành bởi Vietcombank (sau đây gọi là “Thẻ hợp lệ”) 

− Để được hưởng ưu đãi, chủ thẻ cần xuất trình phiếu giảm giá của VSO tại quầy 

thông tin hoặc cho nhân viên bán hàng của cửa hàng chấp nhận thẻ tham gia 

chương trình. 

− Tất cả quyền lợi và ưu đãi theo VSO không được sử dụng đồng thời với bất kỳ quà 

tặng khuyến mãi, mặt hàng chiết khấu, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt nào 

khác. 

− Tất cả quyền lợi và ưu đãi đưa ra trong VSO không chuyển nhượng được và 

không đổi được thành tiền mặt hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác. 

− Toàn bộ đặt chỗ khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng theo VSO phải được thực hiện 

trước, có xác nhận và đảm bảo bằng Thẻ hợp lệ. Chủ thẻ hợp lệ phải đề cập đến 

“Ưu đãi đặc biệt của Visa” khi đặt chỗ theo VSO và phải xuất trình phiếu giảm giá 

của VSO đã in sẵn khi thanh toán. Giá phòng khách sạn dựa trên giá công khai và 

chịu phí dịch vụ và thuế của nhà nước. 

− Khi Visa và các đại diện của Visa đã thực hiện tất cả các bước hợp lý để cung cấp 

thông tin trong sổ phiếu giảm giá này một cách chính xác nhất có thể, Chủ thẻ hợp 

lệ không có quyền khiếu nại, phàn nàn hoặc đòi bồi thường đối với Visa về: 

− bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu sót (lỗi cẩu thả hoặc lỗi khác) đối với bất kỳ thông tin có 

trong sổ phiếu giảm giá này; hoặc 



− bất kỳ sự từ chối hoặc không thực hiện của các cửa hàng chấp nhận thẻ tham gia 

chương trình trong việc cung cấp hoặc thực hiện các ưu đãi theo VSO vì bất kỳ lý 

do nào. 

 

 

 


