
                  

 

 

Chương Trình Khuyến Mãi  

“Thứ 6 vui vẻ - Mua sắm ưu đãi cùng Mastercard® 

Giảm 300,000đ” 

1. Thời gian chương trình Khuyến Mãi:   

Các thứ 6 mỗi tuần từ 01/12/2018 đến 31/12/2018 

2. Hình thức:  

Thanh toán bằng tất cả các loại thẻ Mastercard® phát hành tại Việt Nam, chọn phương thức 

thanh toán Mastercard thứ 6 Online qua cổng Mastercard Online được giảm ngay 300,000 

đồng khi khách hàng thanh đoán giá trị đơn hàng có giá trị từ 5 triệu và thanh toán 100% bằng 

thẻ Mastercard®. 

Thứ tự giảm thẻ: Giá niêm yết/giảm ưu đãi Nguyễn Kim/giảm thêm Mastercard® (giá 

giảm trực tiếp trên đơn hàng). 

 

3. Đối tượng:   

Các khuyến mãi trên áp dụng cho khách hàng mua lẻ là chủ thẻ Mastercard® mua hàng qua cổng 

Mastercard- Thứ 6 online tại nguyenkim.com; không áp dụng cho khách hàng là các tổ chức / 

công ty. 

4. Link Chương trình khuyến mãi:   

http://www.nguyenkim.com/khuyen-mai-tung-bung-le-hoi-mastercard-online-thu-6.html 

5.  Các Điều Kiện và Điều Khoản Khác: 

a. Mỗi khách hàng chủ thẻ Mastercard® chỉ được nhận ưu đãi giảm thẻ 1 lần trong suốt chương trình. 

b. Số suất ưu đãi có giới hạn, Nguyễn Kim sẽ thông báo khi hết ngân sách chương trình.  

c. Sẽ thu hồi khoản tiền giảm giá ưu đãi nếu khách hàng đổi hoặc trả hàng. 

d. Các Điều Kiện và Điều Khoản có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước; Trung 

tâm thương mại điện tử Nguyễn Kim và Mastercard có quyền thay đổi và điều chỉnh danh mục 

http://www.nguyenkim.com/
http://www.nguyenkim.com/khuyen-mai-tung-bung-le-hoi-mastercard-online-thu-6.html


hàng khuyến mãi Mastercard tùy theo thực trạng số lượng hàng hoá khuyến mãi được cung cấp tại 

website TMĐT Nguyễn Kim. 

e. Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nguyễn Kim là quyết định cuối cùng. 

f. Để biết thêm về mọi thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ hotline 1900 1267 (bấm phím 1) 
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