
 

 

 

Ưu đãi dành tặng chủ thẻ Vietcombank MasterCard tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim 

- Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng mua lẻ thanh toán bằng thẻ Vietcombank MasterCard 

mua hàng trực tiếp tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim (không áp dụng cho khách hàng là các 

tổ chức/công ty) 

- Thời gian áp dụng: Áp dụng tới 20/04/2017 hoặc khi 1.000 suất giảm giá đã được trao tặng 

hết, tùy điều kiện nào đến trước. 

- Nội dung chương trình: Khách hàng thanh toán 100% bằng thẻ Vietcombank MasterCard 

được giảm ngay thêm 600.000 VNĐ khi mua máy lạnh công nghệ INVERTER  

- Điều kiện ưu đãi:  

 Mỗi khách hàng chủ thẻ Vietcombank MasterCard chỉ được nhận ưu đãi giảm thẻ 01 

lần cho 01 sản phẩm trong suốt chương trình 

 Khoản tiền giảm giá sẽ được thu hồi nếu khách hàng đổi hoặc trả hàng. 

 Các điều kiện và điều khoản có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, 

STĐM Nguyễn Kim và MasterCard có quyền thay đổi và điều chỉnh danh mục hàng 

khuyến mãi MasterCard tùy theo thực trạng số lượng hàng hóa khuyến mãi được cung 

cấp tại các STĐM Nguyễn Kim. 

 Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của STĐM Nguyễn Kim là quyết định 

chung cuộc. 

- Địa điểm áp dụng ưu đãi: Tại các siêu thị điện máy Nguyễn Kim 



-  

 

Lưu ý:  

- Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 1267 hoặc Quầy dịch vụ khách hàng tại các trung 

tâm mua sắm thuộc hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim để biết thêm thông tin về chương 

trình; 

- Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng 

hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ, 

 

 

 


