
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH TẶNG CHỦ THẺ 

VIETCOMBANK TẠI TTTM THE GARDEN 

 

1. Đối tượng ưu đãi: Chủ thẻ Vietcombank là thành viên The Garden Club* 
(*)Việc đăng ký thẻ The Garden Club là hoàn toàn miễn phí và chủ thẻ có thể đăng ký và nhận thẻ ngay tại trung tâm dịch 

vụ khách hàng hoặc bất kì quầy thu ngân nào tại TTTM The Garden 

2. Nội dung ưu đãi: 

 Ưu đãi 1: Chủ thẻ Vietcombank là thành viên của The Garden Club sẽ được tặng phiếu mua 

sắm trị giá 100.000VNĐ với mỗi 1,5 triệu VNĐ trên hóa đơn chi tiêu tại các gian hàng tham 

gia chương trình** tại TTTM The Garden.  

(**)Danh sách các gian hàng tham gia / không tham gia chương trình được liệt kê tại Trung Tâm Dịch Vụ Chủ thẻ 

(Tầng 1). 

- Tối đa 6 phiếu mua sắm/ chủ thẻ / lần quy đổi. 

- Mỗi ngày sẽ có 300 phiếu mua sắm để khách hàng quy đổi. 

 Ưu đãi 2: Nếu các hóa đơn thỏa mãn ưu đãi 1 chi tiêu tại các gian hàng dưới đây sẽ được 

tặng thêm phiếu mua sắm trị giá 50.000 VNĐ: 

LocknLock plus+         

Ecopia  

Modern Life                    

Gintell     

Akemi 

Everon 

San Pham Bon Mua             

Ngo Anh                

SB Furniture 

Wilson Hill 

 Saga 

Sachu 

- Tối đa 2 phiếu mua sắm tặng thêm/ chủ thẻ/ lần quy đổi. 

- Mỗi ngày sẽ có 100 phiếu mua sắm tặng thêm để khách hàng quy đổi. 

 Ưu đãi 3: Tặng ngay coupon để mua sắm bộ sản phẩm balo và túi denim giá chỉ 

399.000VNĐ với hóa đơn mua sắm bất kỳ. Giá thị trường của balo và túi lần lượt là 

590.000VNĐ  và 399.000VNĐ, số lượng có hạn. 

3. Điều kiện và điều khoản áp dụng khác 

- Quy đổi phiếu mua sắm và coupon mua sắm đặc quyền tại Trung tâm Dịch vụ Chủ thẻ 

(tầng 1) 

- Hóa đơn quy đổi phải diễn ra trong ngày. Hóa đơn trong cùng ngày có thể được cộng dồn. 

Đối với thành viên của Garden Club, phải trùng mã số thành viên trên tất cả các hóa đơn 

được cộng dồn. Không được tách hóa đơn để quy đổi thêm.  



- Nhân viên bán hàng của các gian hàng không được phép giúp chủ thẻ quy đổi Phiếu mua 

sắm, quà tặng, coupon và/ hoặc tham gia vào các hoạt động, cuộc thi.  

- Ban quản lý của TTTM The Garden có quyền từ chối bất kỳ hóa đơn 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 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. 

- Danh sách các gian hàng tham gia / không tham gia chương trình được liệt kê tại Trung 

Tâm Dịch Vụ Chủ thẻ (Tầng 1). 

- Thông tin chi tiết, thắc mắc, khiếu nại xin vui lòng liên hệ (04) 3787 5500 số máy lẻ 246 

 


