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Campaign Overview Giới thiệu chương trình

Customers who pay with JCB card on the following 

websites will receive up to 10% discount.

1. https://www.shipchung.vn/: 10%

2. https://www.chodientu.vn/: 10%

3. http://www.ebay.vn/: 5%

4. http://weshop.com.vn/: 5%

5. https://thanhtoanonline.vn/: 10%

6. http://pystravel.vn/: 10%

* JCB cardholders will receive cashback after 1 

month after the transaction date on shipchung.vn

Khách hàng khi thanh toán trực tuyến bằng thẻ JCB tại 

các trang web dưới đây sẽ được giảm giá đến 10%.

1. https://www.shipchung.vn/: 10%

2. https://www.chodientu.vn/: 10%

3. http://www.ebay.vn/: 5%

4. http://weshop.com.vn/: 5%

5. https://thanhtoanonline.vn/: 10%

6. http://pystravel.vn/: 10%

* Trang web shipchung.vn sẽ áp dụng hình thức hoàn 

tiền sau 1 tháng hoàn thành giao dịch.

Campaign period Thời gian triển khai chương trình

Until May 14, 2016 Áp dụng tới 14/5/2016

Participating Shops Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình

Websites below:

1. https://www.shipchung.vn/

2. https://www.chodientu.vn/

3. http://www.ebay.vn/

4. http://weshop.com.vn/

5. https://thanhtoanonline.vn/

6. http://pystravel.vn/

Các trang web dưới đây:

1. https://www.shipchung.vn/

2. https://www.chodientu.vn/

3. http://www.ebay.vn/

4. http://weshop.com.vn/

5. https://thanhtoanonline.vn/

6. http://pystravel.vn/

Cards Eligible for this Campaign Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này

All JCB brand cards are eligible for this campaign.
Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng trong 

chương trình lần này.

Notes Chú ý

-You must pay by JCB card to get the discount.

-You can ask any inquiries at the participating shops.

-JCB reserves the right to make the final decision if 

there is conflicting interpretations of the campaign 

content.

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

JCB.

*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại các cửa hàng 

khuyến mại.

*JCB có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong 

trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung khuyến 

mại.


