
 
 

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THẺ VIETCOMBANK 

AMERICAN EXPRESS TẠI AIRBNB.COM 

- Khách hàng được chiết khấu 800.000 VNĐ khi sử dụng mã khuyến mại cho 01 hóa 

đơn có giá trị tối thiểu 3.200.000 VNĐ (không bao gồm phí dịch vụ và phí dọn 

phòng). Số tiền chiết khấu thực tế có thể có chút thay đổi do dao động tỷ giá hối 

đoái. Khách hàng đặt phòng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

(a) Hoàn thành việc đặt phòng sử dụng mã khuyến mại (bao gồm việc được chủ nhà 

chấp thuận) trong khoảng thời gian từ 12h00’ sáng ngày 01/04/2017 tới trước 

11h59’ tối ngày 30/09/2017 (giờ Việt Nam GMT+7)  

(b) Thời gian lưu trú trong khoảng thời gian từ 01/04/2017 tới hết 31/12/2017 (bao 

gồm cả 2 ngày này). 

- Thanh toán bằng thẻ Vietcombank  American Express card.  

- Áp dụng cho các tài khoản đăng ký mới chưa có bất kỳ giao dịch nào tại Airbnb.  

- Giới hạn 1 lần chiết khấu duy nhất cho tài khoản mới có giao dịch.  

- Mã khuyến mại không được chuyển cho tài khoản khác và không được quy đổi sang 

tiền mặt.  

- Chương trình có thể không được áp dụng chung với các chương trình khuyến mại 

khác của Airbnb.  

- Bất cứ khoản hoàn trả nào cũng không vượt quá số tiền thanh toán thực tế.  

- Mã khuyến  mại có thể sử dụng được trên các phiên bản cũ của Airbnb cài đặt trên 

điện thoại.  

- Airbnb có quyền sử dụng các biện pháp, bao gồm từ chối chiết khấu, hủy bỏ tài 

khoản hoặc đơn đặt phòng của khách hàng nếu phát hiện gian lận, giả mạo, vi phạm 

Điều khoản dịch vụ hoặc lỗi kỹ thuật. 

- American Express và/hoặc Airbnb có quyền chấm dứt ưu đãi này và/hoặc thay thế 

bằng 1 ưu đãi khác có giá trị tương tự mà không cần thông báo trước 

- Vietcombank và American Express hoạt động chỉ như là một nhà cung cấp thanh 

toán và không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về dịch vụ, hàng hóa  

hoặc lợi ích không được cung cấp hoặc thực hiện bởi Airbnb. Airbnb chịu trách 

nhiệm hoàn toàn về chất lượng và cung ứng hàng hóa, dịch vụ và các ưu đãi đưa ra. 

 


