
Ưu đãi tại Hãng hàng không VietJet Air 

Giới thiệu chương trình 

Du xuân đón Tết cùng thẻ JCB! 

 

Tặng 1.000 (một nghìn) mã khuyến mại giảm 20% (hai mươi phần trăm) giá vé máy bay cho 

các chủ thẻ JCB đầu tiên thanh toán vé thành công và có giá trị thanh toán trên mỗi giao dịch 

cao nhất trong thời gian triển khai Chương trình.  

a) Mỗi số thẻ JCB được nhận tối đa 5 mã khuyến mại (Promo codes) trong thời gian khuyến 

mại. 

b) Mỗi giao dịch có giá trị từ 1.000.000 đồng/ người/ chặng bay trở lên (Đã bao gồm tất cả 

thuế phí sân bay) tương ứng nhận được 1 promo codes cho lần mua vé tiếp theo tại website 

www.vietjetair.com 

c) Giao dịch mua vé nội địa hoặc quốc tế của Vietjet 

d) Các giao dịch đồng thời phải được ghi nhận thành công trên hệ thống của Banknetvn. 

e) Mã khuyến mãi (promo codes) gửi về thư điện tử của chủ thẻ JCB – người đã đăng ký thanh 

toán thành công giao dịch mua vé máy bay Vietjet trong thời gian khuyến mãi. 

 

Điều kiện sử dụng mã giảm giá 

a) Áp dụng đối với giá vé, không bao gồm thuế và các loại phí.  

b) Áp dụng bất kỳ các chặng nội địa hoặc quốc tế do Vietjet khai thác. 

c) Mã giảm giá có giá trị sử dụng một lần cho một chặng trong lần mua vé tiếp theo trên 

website www.vietjetair.com, không áp dụng tại Đại lý, Phòng giao dịch và Quầy vé của VJ. 

d) Thời gian bay đối với các vé mua bằng mã giảm giá (promo codes) dự kiến như sau: 

- Đợt 1: từ ngày 01/03/2016 đến ngày 25/04/2016 

- Đợt 2: từ ngày 15/08/2016 đến ngày 31/12/2016 

Khách hàng sẽ nhận được mã khuyến mại trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương 

trình. 

Thời gian triển khai chương trình 

Tới hết 20/02/2016 

Địa điểm áp dụng chương trình 

http://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home  

Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình 

Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng trong chương trình lần này. 

Chú ý 

*Quý khách chỉ được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ JCB. 

*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại khách sạn. 

*JCB có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung 

khuyến mại. 

 

http://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home

