
THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH ƢU ĐÃI DÀNH CHO CHỦ THẺ VIETCOMBANK 

VISA TẠI NHẬT BẢN 

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

 Điều khoản và Điều kiện chung 

 ệu lự  nay đến 31/10/2015. 

 Ưu đãi áp dụng đối với tất cả các thẻ Visa ngoại trừ thẻ được phát hành tại Nhật 

Bản. 

 Chủ thẻ chỉ có thể được hưởng ưu đãi tại các cửa hàng chi nhánh chỉ định của đơn 

vị chấp nhận thẻ tham gia chương trình. Hãy kiểm tra danh sách các cửa hàng chi 

nhánh tham gia chương trình trước khi sử dụng. 

 , hãy yêu cầu chương trình Ưu đãi Visa bằ

Hộ chiếu và thanh toán bằng thẻ Visa. 

 ử dụ ất kỳ quà tặng khuyến mãi, mặt hàng chiết 

khấu,  phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đăc biệt nào khác. Ưu đãi không chuyển nhượng 

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

 ả ệ . Cần đọc kỹ các 

điều khoản và điều kiện của mỗi chương trình Ưu đãi trước khi sử dụng. 

 Ư ờng hợp bị pháp luật hạn chế, cấm hoặc theo 

quy định về thuế. 

 Ưu đãi và các dịch vụ có thể thay đổi hoặc tạm ngừng. Visa có quyền thay đổi 

hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc toàn bộ các ưu đãi mà không cần thông báo trước. 

 ị

ề ỳ

đơn vị . 

 Chủ thẻ phải yêu cầu quà tặng khi thanh toán. Không được yêu cầu quà tặng sau 

khi mua hàng. 

 Quà tặng có thể thay đổi phụ thuộc vào số lượng quà khuyến mãi sẵn có. 



 . Nếu phát hiện quà tặng có lỗi, phải 

yêu cầu đổ

. 

 Tất cả ới việc thanh toán bằng thẻ Visa; và tên trên 

hóa đơn phải giống với tên của chủ thẻ.  

 Thông tin trong trang này được cập nhật từ 10/2014. 

 

. 

 ản phẩm, mặ

. 

 “Để biết thêm thông tin về các ưu đãi củ @hit-

bits.com 

 

 

 

 


