
Karuizawa Shirt 
 

Status: will start from 1 Oct 2017 
 

  
English Vietnamese 

Campaign Overview Giới thiệu chương trình 

Customers when paying with JCB card will get 10 
% Discount After Tax & Service for all products 
at Karuizawa Shirt; and 10 % Discount After Tax 
& Service for all REGAL shoes and leather goods 
at REGAL VIETNAM 
 
 

Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB sẽ được 
hưởng ưu đãi sau:  
*Giảm 10% sau thuế cho tất cả các sản phẩm 
thuộc Karuizawa Shirt  
*Giảm 10 % sau thuế cho tất cả sản phẩm giầy 
REGAL và đồ da thuộc REGAL Việt Nam 

Campaign period Thời gian triển khai chương trình 

October 1, 2017 - March 31, 2018 
 

Từ ngày 01/10/2017 - 31/03/2018 

Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình 

Karuizawa Shirt 
Hoang Thanh Tower, 114 Mai Hac De, Hanoi 

Cửa hàng Karuizawa Shirt 
Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội 

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 

*The 10% discount only applies for transactions 
with payment by JCB card holders (including 
credit cards, debit cards and prepaid cards). 
*There is no minimum threshold for bill value 
for the discount to apply, nor any maximum 
limit for discount value. 
*The 10% discount does NOT apply for products 
on sales and clearance. 
*The 10% discount does NOT apply 
simultaneously with other discount schemes by 
Karuizawa Shirt and REGAL, and any of its other 
partners (E.g. default discount for Karuizawa 
Shirt’s loyalty members) 
*The 10% discount applies simultaneously with 
other non-discount services provided by 
Karuizawa Shirt; e.g. complimentary shoe-shine 
and shirt ironing. 
*You can ask any inquiries at the shop. 
*The shop reserves the right to make the final 
decision if there is conflicting interpretations of 
the campaign content. 

*Ưu đãi giảm giá 10% chỉ được áp dụng cho các 
thanh toán bởi chủ thẻ JCB (Bao gồm thẻ tín dụng, 
thẻ ghi nợ và thẻ trả trước). 
* Chương trình ưu đãi không  hạn chế  giá trị số 
tiền được giảm, không yêu cầu giá trị tối thiểu trên 
hóa đơn. 
*Ưu đãi giảm giá 10%  không áp dụng cho hàng 
giảm giá và thanh lý. 
*Ưu đãi giảm giá 10%  không áp dụng đồng thời 
với các chương trình ưu đãi khác của Karuizawa 
Shirt và REGAL, và bất kỳ đối tác khác ( Ví dụ: Ưu 
đãi giảm giá mặc định cho khách hàng trung thành 
của Karuizawa Shirt) . 
*Chương trình được áp dụng chung với các dịch vụ 
tăng thêm của Karuizawa Shirt (không giảm giá) đi 
kèm như: đánh giày và là áo.  
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại cửa 
hàng. 
*Cửa hàng có quyền đưa ra quyết định cuối cùng 
trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung 
khuyến mại. 

 


