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Campaign Overview Giới thiệu chương trình 

JCB cardholders who pay with JCB card at tiki.vn 
website get 20% discount, maximum discount 
amount is 500,000vnd. 

Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB tại website 
tiki.vn sẽ được hưởng ưu đãi giảm 20% tối đa 
500.000đ. 

Terms & Conditions Điều kiện và điều khoản 

1. The order is successfully paid on tiki.vn website 
or via Tiki App 
2. In order to get the discount, please choose "Pay 
with JCB card, 20% discount, maximum 
500,000vnd" 
3. Every customer only gets 1 time 
discount/month, 4 times during the promotion 
period 
4. The promotion is applied with other coupons on 
tiki.vn website 
5. The promotion is not applied with the 
instalment promotion of 0% interest rate and 
convenient service category (phone card, game 
card...) 
6. For further information, please contact Tiki 
hotline: 1900-6035 (from 8am to 9pm, including 
Saturday and Sunday) or send inquiries to 
http://ti.ki/hotro 
7. The promotion is aimed at consumers, Tiki does 
not serve customers who purchase wholesales or 
resell to the 3rd party 

1. Đơn hàng được thanh toán thành công qua website 
tiki.vn hoặc qua Tiki App 
2. Để được hưởng ưu đãi, Khách hàng vui lòng chọn 
hình thức “Thanh toán với thẻ quốc tế JCB, giảm 20% 
tối đa 500.000đ” 
3. Mỗi Khách hàng được hưởng tối đa 01 lần ưu đãi/ 
tháng, 04 lần ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra 
chương trình. 
4. Chương trình được áp dụng kèm với các coupon 
giảm giá hiện hành khác trên website Tiki.vn. 
5. Chương trình khuyến mãi cho chủ thẻ JCB không áp 
dụng kèm với chương trình Trả góp ưu đãi lãi suất 0% 
và ngành hàng dịch vụ tiện ích (thẻ điện thoại, thẻ 
game...) 
6. Để biết thêm chi tiết về chương trình, vui lòng liên 
hệ hotline Tiki: 1900-6035 (từ 8h đến 21h, kể cả T7 & 
CN) hoặc gửi thông tin về http://ti.ki/hotro 
7. Chương trình hướng đến phục vụ các khách hàng lẻ, 
Tiki xin phép không phục vụ các trường hợp thu mua 
với số lượng lớn hoặc có nhu cầu mua đi bán lại.  

Campaign period Thời gian triển khai chương trình 

Untill  April 15, 2017 
 

Áp dụng đến 15/04/2017 

Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình 

https://tiki.vn/lp/jcb 
 

https://tiki.vn/lp/jcb 
 

Tiki App Tiki App 

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 Tiki hotline: 1900-
6035 (from 8am to 9pm, including Saturday and 
Sunday). 
-Tiki 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 qua số hotline 
của Tiki: 1900 6035 (từ 8h đến 21h, kể cả T7&CN) 
*Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của 
Tiki sẽ là quyết định cuối cùng. 
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