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English Vietnamese 

Campaign Overview Giới thiệu chương trình 

Customers when booking home doctor visit  
through JIO Health Mobile App and paying with 
JCB card will receive 50% discount before tax & 
service. 
* Enter promotion code JIOSG when checkout 

Khách hàng khi đặt dịch vụ khám tại gia qua ứng 
dụng di động JIO Health và thanh toán bằng thẻ 
JCB sẽ được giảm 50% trước thuế và dịch vụ. 
* Nhập mã khuyến mại JIOSG khi thanh toán 

Campaign period Thời gian triển khai chương trình 

August 01, 2017 - December 31, 2017 Từ ngày 01/08/2017 - 31/12/2017 

Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình 

JIO Health Mobile App Ứng dụng di động JIO Health 

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. 
* For one account only. 
* For the first usage only. 
* Booking valid within 07 days since the order 
placement. 
* Visit placed must be set through the mobile 
application. 
* Applicable in Districts 1,2,3,4,5,6,7,8,10, Tan 
Binh, Binh Thanh, Phu Nhuan, Go Vap, HCMC. 
* JIO Health 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. 
* Chỉ được áp dụng cho 1 tài khoản đăng ký. 
* Chỉ được áp dụng cho lần đầu tiên sử dụng dịch 
vụ. 
* Chỉ được đặt lịch khám trong vòng 07 ngày kể từ 
khi nhập mã khuyến mại. 
* Lịch khám phải được đặt thông qua ứng dụng, 
không thông qua các kênh khác như hotline, e-
mail, phiếu thông tin... 
* Chỉ áp dụng cho Quận 1,2,3,4,5,6,7,8,10, Tân 
Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, TPHCM. 
*JIO Health có quyền đưa ra quyết định cuối cùng 
trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung 
khuyến mại. 

  


