
ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH 1 ƯU ĐÃI TẠI WEBISTE 

YOOX.COM 

 Chương trình ưu đãi 1 (được mô tả dưới đây) được thực hiện  trong Thời gian 

áp dụng (được mô tả dưới đây) cho các chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ thẻ mang 

thương hiệu American Express do Vietcombank phát hành. Các chủ thẻ sử 

dụng thẻ hợp lệ để chi tiêu qua website www.yoox.com và vận chuyển sản 

phẩm đặt mua về Việt Nam. Ưu đãi không quy định giá trị giao dịch tối thiểu. 

 Chương trình ưu đãi 1: Giảm giá 15% tất cả các sản phẩm trên website 

www.yoox.com và ứng dụng điện thoại của YOOX, đồng thời miễn phí vận 

chuyển hàng hóa đã mua về Việt Nam. 

 Thời gian áp dụng: từ nay tới 11h59’ ngày 30/06/2017 

 Mã ưu đãi chỉ được áp dụng trên website https://s.yoox.biz/amexapac và ứng 

dụng điện thoại của YOOX. Mã ưu đãi có thể không sử dụng được trên các 

phiên bản YOOX cũ cài đặt trên điện thoại. Trong trường hợp có bất cứ vấn đề 

gì liên quan đến việc nhập mã ưu đãi, đề nghị quý khách cập nhật mới phiên 

bản ứng dụng YOOX trên điện thoại, hoặc truy cập vào website 

https://s.yoox.biz/amexapac trên máy tính. 

 Quý khách vui lòng lựa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Amerrican Express 

và nhập mã ưu đãi AMEX15OFF tại ô tương ứng. Chiết khấu sẽ được áp dụng 

cho tổng hóa đơn hàng, trước khi tính thêm thuế, phí hoặc các khoản phải trả 

khác.  

 Ưu đãi chỉ được áp dụng cho chủ thẻ hợp lệ khi mua hàng hóa cá nhân, không 

áp dụng cho các khách mua để bán buôn.  

 Ưu đãi có thể không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại, 

giảm giá khác của yoox.com và không được quy đổi thành tiền mặt hay hình 

thức khác.  

 American Express và/hoặc Yoox có quyền kết thúc chương trình khuyến mại 

hoặc thay thế bằng một ưu đãi khác có giá trị tương đương mà không cần báo 

trước. 

 Yoox hoàn toàn chịu trách nhiệm về các dịch vụ, chất lượng sản phẩm cung 

ứng cho khách hàng. Vietcombank và American Express hoạt động như một 

nhà cung ứng dịch vụ 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 Yoox.com. 

 Quý khách hàng vui lòng tự liên hệ với yoox.com về bất kỳ trường hợp hủy 

đơn hàng hoặc đổi trả sản phẩm. Việc hủy đơn hàng hoặc đổi trả sản phẩm sẽ 

tuân theo quy định của yoox.com và mọi thắc mắc, yêu cầu của khách hàng 

trong các trường hợp này vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của 

yoox.com theo địa chỉ enjoyshopping@yoox.com.  

 Quý khách vui lòng tham khảo “Legal Area”  tại website www.yoox.com cho 

các điều khoản và điều kiện khác đi kèm theo những điều khoản quy định trên 

đây.  

 Yoox có quyền thay đổi điều kiện và điều khoản chương trình bất cứ khi nào. 
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