Tous les Jours
Status: ongoing until 29 Marcch 2018
English
Campaign Overview
Customers when paying by JCB card will get 20%
discount on total bill, maximum discount
amount is 200,000vnd on every Tuesday and
Thursday.
*The promotion is applicable to bakery products
and drinks prepared at the shop.
*The promotion is not applicable to products
Tous les Jours buys and resells to customers and
some special products regulated by Tous les
Jours.

Vietnamese
Giới thiệu chương trình
Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB sẽ được giảm
20% trên tổng hóa đơn, tối đa 200.000đ vào Thứ Ba
và Thứ Năm hàng tuần.
*Chương trình chỉ áp dụng cho các sản phẩm bánh và
nước pha chế tại cửa hàng.
*Không áp dụng cho mặt hàng ký gửi và một số sản
phẩm đặc biệt được quy định bởi Tous les Jours.

Campaign period
June 22, 2017 - March 29, 2018
* The promotion will be ended when out of
budget before the last promotion date

Thời gian triển khai chương trình
Từ ngày 22/06/2017 - 29/03/2018
* Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách trước
thời hạn

Participating outlets

Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình

Tous les Jours Bakery shops in Vietnam.
*Not applicable at Diamond Plaza, Lotte Phu
Tho, Lotte District 7 (HCMC) and CGV cinemas.

Chuỗi cửa hàng bánh ngọt Tous les Jours tại Việt Nam.
*Không áp dụng ưu đãi tại Diamond Plaza, Lotte Phú
Thọ, Lotte Quận 7 (TPHCM) và các rạp chiếu phim
CGV.

Cards Eligible for this Campaign
All JCB brand cards are eligible for this
campaign.
Notes
-You must pay by JCB card to get the discount.'
-You can ask any inquiries at the shop.
-Tous les Jours reserves the right to make the
final decision if there is conflicting
interpretations of the campaign content.

Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này
Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng
trong chương trình lần này.
Chú ý
*Quý khách chỉ được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ
JCB.
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại cửa hàng.
*Tous les Jours có quyền đưa ra quyết định cuối cùng
trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung
khuyến mại.

