
 
 
 
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

 PHIẾU MUA HÀNG TẠI WEBSITE ADAYROI.COM 

1. Điều kiện điều khoản sử dụng Phiếu mua hàng  

- Đối tượng áp dụng: Phiếu mua hàng là Phiếu quà tặng của Chương trình Tất 

niên mua sắm – Tân niên nhận quà diễn ra từ 23/11/2016 đến hết 05/02/2017 

- Thời hạn sử dụng: đến hết 31/12/2017 

- Mệnh giá của Phiếu mua hàng: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng) 

- Phiếu Mua Hàng được tự do cho, tặng. 

- Phiếu Mua Hàng không thể quy đổi thành tiền mặt và chỉ được sử dụng 01 lần 

duy nhất 

- Phiếu Mua Hàng chỉ được coi là hợp lệ khi được ký và đóng dấu hợp lệ, còn 

nguyên mã vạch và số sê-ri, không rách rời, không chắp vá, không mất góc, 

không bị tẩy xóa hạn sử dụng. Phiếu Mua Hàng đã hết hạn sử dụng tại thời 

điểm Khách Hàng xuất trình hoặc bị hư hỏng, rách nát đến mức biến dạng và 

không thể đối chiếu được các thông tin cần thiết để xác minh Phiếu Mua Hàng 

sẽ không được chấp nhận sử dụng và thanh toán. 

- Phiếu Mua Hàng được áp dụng thanh toán mua Hàng Hóa trong mọi trường 

hợp, kể cả đối với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, chương trình thẻ 

VIP của các thương hiệu thuộc quyền sở hữu của Công ty CP dịch vụ thương 

mại tổng hợp Vincommerce. 

- Khách hàng sử dụng Phiếu Mua Hàng sẽ không được tích điểm VinID. 

2. Hướng dẫn sử dụng Phiếu mua hàng 

- Khách hàng truy cập trang web www.adayroi.com để thực hiện lựa chọn sản 

phẩm, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn thực hiện thanh toán và nhập Mã 

giảm giá ghi trên Phiếu mua hàng vào ô “Nhập mã giảm giá” khi thực hiện 

thanh toán. 

- Khách Hàng nắm giữ/sở hữu Phiếu Mua Hàng được sử dụng Phiếu Mua Hàng 

để thanh toán tiền mua Hàng Hóa bằng mệnh giá của Phiếu Mua Hàng nhưng 

không sử dụng để đổi lấy tiền mặt. Số tiền còn lại sau khi sử dụng Phiếu Mua 

Hàng để mua Hàng Hóa (nếu có) sẽ không được hoàn trả. Trong trường hợp 

tổng mệnh giá của các Phiếu Mua Hàng xuất trình thấp hơn tổng giá trị (các) 

đơn hàng của 01 lần mua  (“Khoản Chênh Lệch”), Khách Hàng phải thanh toán 

Khoản Chênh Lệch này trực tiếp tại cổng thanh toán của website 

www.Adayroi.com hoặc các hình thức thanh toán do Adayroi áp dụng tại thời 

điểm đó. 

- Nhiều Phiếu Mua Hàng có thể được sử dụng để thanh toán cho một đơn mua 

Hàng Hóa. Một Phiếu Mua Hàng có thể sử dụng để thanh toán cho một hay 

nhiều Hàng Hóa.  
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