
ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH TẶNG CHỦ 

THẺ VIETCOMBANK TẠI TTTM THE GARDEN 

- Ưu đãi 1: Chủ thẻ đồng thời là thành viên The Garden Club sẽ được tặng bánh sinh 

nhật Jelly Belly bằng sứ chứa kẹo Jelly Belly tại TTTM The Garden với hóa đơn mua 

sắm từ 1,5 triệu VNĐ. 

- Tối đa 1 phần quà/ chủ thẻ / lần quy đổi 

- Tổng cộng sẽ có 600 phần quà để khách hàng quy đổi. 

 Ưu đãi 2: 6 chủ thẻ đầu tiên quy đổi Quà sinh nhật mỗi ngày sẽ được nhận thêm một thẻ 

Food&Joy trị giá 100.000VNĐ nếu hóa đơn bao gồm hóa đơn từ  các gian hàng cho trẻ  

em, thời trang nội y & đồ mặc nhà tại tầng 2. Các gian hàng tham gia chương trình: 

Oiwai/Kiko  Happy Feed   Son Kim Mode Narsis 

Kidinstyle  Little Boss   Triumph             Minoshe 

Pet Shop  Magic Land   Sox Box             Kitsetsu 

Lego SnB  Darlin Dunlop 

- Tối đa một thẻ  Food&Joy  cho một khách hàng  mỗi lần quy đổi mỗi ngày.   

- Lưu  ý: Giá trị  thẻ Food&Joy được tặng là không thể hoàn lại. 

 Ưu đãi 3: Nhận thêm một phiếu mua sắm tại TTTM The Garden trị  giá 50.000VNĐ cho 

6 chủ thẻ quy đổi Quà sinh nhật sớm nhất mỗi ngày đồng thời có ngày sinh nhật trong 

tháng 5 hoặc tháng 6.  

- Khách hàng phải chứng minh ngày sinh bằng Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. 

 Ưu đãi 4: Với hóa đơn mua sắm bất kì, chủ thẻ sẽ  được nhận một coupon để  mua Vali 

kéo trẻ  em với giá ưu đãi chỉ 780.000VNĐ (giá thường 1.29 triệu VNĐ) tặng kèm một 

Balo cùng mẫu trị  giá 490.000VNĐ.  

- Số lượng có hạn. 

 Ưu đãi 5: Vào lúc 16h00 – 17h30, ngày 31/5 tại sảnh chính tầng G diễn ra sự kiện Sự 

kiện Jelly Belly mở  cửa tự  do cho trẻ  em dưới 10 tuổi. 

-  2.600 vé mời có số thứ tự sẽ được phát cho tất cả khách hàng & 6 khách hàng may 

mắn với vé mời tham dự  trên tay sẽ  nhận được một phần quà đặc biệt từ  Jelly Belly.  

- Vé mời tham dự  sẽ được phát tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (tầng 1) và quầy 

thu ngân được chỉ định. 



 Điều kiện và điều khoản áp dụng khác 

- Quy đổi phiếu nhận thẻ Food&Joy tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (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 khách hàng 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 Khách Hàng (Tầng 1). 


