
CHƯƠNG TRÌNH GIẢM 30% TỐI ĐA 200.000VND 

VỚI CHỦ THẺ JCB TẠI LOTTE.vn 
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN: 

 

Mức ưu đãi:  

 

Giảm 30% (Giảm tối đa 200.000 đồng) trên tổng giá trị một đơn đặt hàng khi thanh toán bằng 

thẻ JCB (*) mỗi THỨ 3 & THỨ 5 hàng tuần (số lượng sử dụng có giới hạn mỗi ngày). 

 

 Mỗi Thẻ được hưởng ưu đãi 01 lần/ tuần (tức nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình). 

 Bắt đầu từ 00:00 đến 23:59 hoặc hết lượt sử dụng trong ngày. 

 

Thời gian: từ 25/06/2019 đến 26/09/2019 

 

 Áp dụng khi Chủ Thẻ JCB thanh toán trực tuyến khi mua hàng tại website: www.LOTTE.vn và 

áp dụng cho tất cả các sản phẩm bao gồm sản phẩm đang giảm giá. 

 Chương trình giảm giá không áp dụng cho các sản phẩm sau: hàng điện tử, sữa bột, thẻ cào điện 

thoại, thẻ game và sản phẩm thức uống có cồn từ Lotte Mart. 

 Không áp dụng đồng thời với các mã giảm giá khác và khuyến mãi riêng từ ngân hàng 

 Mức ưu đãi không bao gồm phí ship. 

 Để tham gia chương trình, Chủ Thẻ thực hiện các bước sau: 
 Tại bước thanh toán cuối cùng, Chủ Thẻ JCB vào hình thức thanh toán "THẺ TÍN DỤNG/ GHI 

NỢ" và chọn phương thức thanh toán: “Giảm ngay 30% khi thanh toán bằng thẻ JCB giảm tối đa 

200.000VNĐ…". 

 Do số lượt ưu đãi giảm giá có giới hạn từng ngày, Chủ Thẻ chỉ tiến hành thanh toán khi hệ 

thống đã hiển thị số tiền giảm giá. JCB và LOTTE.vn không chịu trách nhiệm về việc hệ thống 

không hiển thị số tiền giảm giá mà Chủ Thẻ vẫn tiến hành thanh toán. 

 Đối với đơn hàng tham gia chương trình ưu đãi, nếu đơn hàng bị hủy hay đổi/trả vì bất cứ lý do 

gì từ khách hàng hay LOTTE.vn thì phần khuyến mãi qua thẻ cho đơn hàng đó sẽ không được cấp 

lại dưới mọi hình thức. 

 Chương trình ưu đãi diễn ra mỗi tuần, nếu không sử dụng được trong tuần này, Quý Khách có 

thể tham gia vào tuần tiếp theo. 

 

LƯU Ý: Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, LOTTE.VN xin được từ chối thực hiện đơn 

hàng cho các đơn vị mua đi bán lại hoặc mua với số lượng nhiều.  

 

(*) Danh sách đầu thẻ được nhận ưu đãi như sau: 

T

T 
Danh sách đầu BIN Thẻ được hưởng ưu đãi 

T

T 
Danh sách đầu BIN Thẻ được hưởng ưu đãi 

1 356771 19 356513 

https://www.lotte.vn/


 

2 356770 20 356418 

3 356435 21 356419 

4 356790 22 356433 

5 356791 23 356780 

6 356793 24 356725 

7 356481 25 356519 

8 356480 26 356519 

9 356062 27 356519 

10 356394 28 356505 

11 356395 29 356505 

12 357703 30 356505 

13 356794 31 357112 

14 356795 32 356438 

15 353301 33 356438 

16 357712 34 356438 

17 356680 35 357113 

18 356681 36 357113 


	(*) Danh sách đầu thẻ được nhận ưu đãi như sau:



