
                  

 

Chương Triǹh Khuyến Mãi  

“CÙNG JCB ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN” 

1. Thời gian chương triǹh Khuyến Mãi:   

Áp dụng vào cuối tuần vào thứ 7, Chủ nhật từ ngày 29/6/2019 đến 29/12/2019 

2. Hình thức:  

Thanh toán bằng thẻ JCB, chọn phương thức thanh toán JCB Online đươc̣ giảm ngay 10% lên 

đến 1,000,000 đồng áp dụng cho hóa đơn từ 5 triệu đồng và thanh toán 100% bằng thẻ JCB. 

Thứ tự giảm thẻ: Giá niêm yết/giảm ưu đãi Nguyễn Kim/giảm thêm JCB (giá giảm trực tiếp 

trên đơn hàng). 

 

3. Đối tượng:   

Các khuyến maĩ trên áp duṇg cho khách hàng mua lẻ là chủ thẻ JCB mua hàng qua cổng JCB- 

Online tại nguyenkim.com; không áp duṇg cho khách hàng là các tổ chức / công ty. 

4. Link Chương trình khuyến mãi:   

https://www.nguyenkim.com/cung-jcb-mua-sam-cuoi-tuan.html 

5. Các Điều Kiêṇ và Điều Khoản Khác: 

a. Mỗi khách hàng chủ thẻ JCB chỉ đươc̣ nhâṇ ưu đaĩ giảm thẻ 1 lần/tháng trong thời gian chương 

trình khuyến mãi 

b. Se ̃thu hồi khoản tiền giảm giá ưu đaĩ nếu khách hàng đổi hoăc̣ trả hàng. 

c. Các Điều Kiêṇ và Điều Khoản có thể đươc̣ thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước; Trung 

tâm thương mại điện tử Nguyêñ Kim và JCB có quyền thay đổi và điều chỉnh danh muc̣ hàng 

khuyến maĩ JCB tùy theo thưc̣ traṇg số lươṇg hàng hoá khuyến maĩ đươc̣ cung cấp taị website 

TMĐT Nguyêñ Kim. 

d. Trong moị trường hơp̣ khiếu naị, quyết điṇh của Nguyêñ Kim là quyết điṇh cuối cùng. 

e. Để biết thêm về moị thông tin về chương trình, vui lòng liên hê ̣hotline 1900 1267 (bấm phím 1) 
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