CHƯƠNG TRÌNH
SHOP LAZADA THẢ GA CÙNG THẺ NỘI ĐỊA NAPAS

1.

Thời gian áp dụng chương trình:
Từ 9:00:00 đến 23:59:59 các ngày 11/11/2017 và 12/12/2017.

2.

Nội dung áp dụng:
Giảm 15% tổng giá trị đơn hàng, tối đa 150.000 VND, cho khách hàng thanh toán bằng Thẻ
nội địa qua Cổng Napas và nhập mã NAPAS11 trong khung giờ ưu đãi ngày 11/11/2017 và
NAPAS12 trong khung giờ ưu đãi ngày 12/12/2017. Số lượt áp dụng mã khuyến mại mỗi
ngày có hạn.

3.

Đối tượng áp dụng:
Chủ thẻ nội địa của OCB.

4.


Điều kiện áp dụng
Mỗi Khách Hàng phải đăng ký tài khoản trên Lazada và được ưu đãi 01 (một) lần mỗi
ngày.



Không áp dụng cho mặt hàng sữa công thức dành cho trẻ em, tã bỉm, thẻ cào, các
sản phẩm của Vinamilk và một số sản phẩm khác được bán và giao bởi một số nhà
cung cấp được ghi rõ sẽ không áp dụng hình thức nhập mã khuyến mại.



Trường hợp Khách Hàng đổi sản phẩm sau khi đã thanh toán thành công thì phần khuyến
mại sẽ được tính trên giá trị thanh toán thực tế. Quy trình đổi sản phẩm và thời gian hoàn
tiền theo quy định của Lazada và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.



Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng Chương Trình không bao gồm các giao dịch bị hủy và
các giao dịch liên quan đến gian lận giả mạo.



Chương Trình không áp dụng chung với các ưu đãi khác và không được quy đổi thành
tiền mặt. Trường hợp Khách Hàng áp dụng hai khuyến mại khác nhau trong một giao
dịch, hệ thống Website của Lazada sẽ tự áp dụng khuyến mại nào có ưu đãi nhiều hơn
để áp dụng cho giao dịch đó.

