
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

LƯỚT JCB “SĂN DEAL” HOT TIKI LÊN ĐẾN 200,000 VND 

 

1. Chương Trình “Lướt JCB săn deal hot Tiki lên đến 200,000đ Cho Thẻ JCB” 
(“Chương Trình”) có hiệu lực từ ngày 25/06/2020 đến ngày 15/09/2020 (“Thời Gian 
Chương Trình”) 

2. Chương Trình chỉ áp dụng cho Chủ thẻ JCB phát hành tại Việt Nam có số thẻ (số 
BIN) bắt đầu bằng (“Chủ thẻ”): 

356062 356394 356395 356418 356419 356433 356435 356480 356481 

356680 356681 356770 356771 356780 356790 356791 356792 356793 

356795 356438 356519 356526 356554 356791 356505 356515 356725 

357115 357703 357712 357113 357112 353301 356513 356794 356791 

3. Nội dung chi tiết của Chương Trình  
3.1 Chi tiết ưu đãi (“Ưu Đãi”)  

3.1.1 Ưu đãi thường: Từ 9h sáng đến 23h59 thứ 5, thứ 7, chủ nhật hằng 
tuần trong suốt Thời Gian Chương Trình (từ 25/06/2020 – 15/09/2020), 
Chủ Thẻ Tín Dụng JCB được giảm thêm 100.000đ và tặng gói TikiNOW 
1- tháng khi có các giao dịch mua hàng từ 1 triệu đồng trở lên tại website 
Tiki.vn và ứng dụng TIKI trên điện thoại (TIKI App) 

3.1.2 Ưu đãi sốc: Từ 9h sáng đến 23h59 thứ 4 hằng tuần trong suốt Thời 
Gian Chương Trình (từ 25/06/2020 – 25/08/2020), Chủ Thẻ Tín Dụng 
JCB được giảm thêm 200.000đ và tặng gói TikiNOW 1- tháng khi có 
các giao dịch mua hàng từ 1 triệu đồng trở lên tại website Tiki.vn và ứng 
dụng TIKI trên điện thoại (TIKI App) 

3.2 Số lượt nhận ưu đãi  
3.2.1 Ưu đãi thường: Chỉ áp dụng cho 202 Chủ Thẻ có giao dịch hợp lệ đầu 

tiên mỗi ngày hoặc kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách chương trình 
3.2.2 Ưu đãi sốc: Chỉ áp dụng cho 321 Chủ Thẻ có giao dịch hợp lệ đầu tiên 

mỗi ngày hoặc kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách chương trình 
3.3 Mỗi Chủ Thẻ chỉ được hưởng ưu đãi một (01) lần một (01) tháng trong thời 

gian diễn ra chương trình  
3.4 Để nhận được ưu đãi, ở bước thanh toán, Chủ Thẻ chọn phương thức thanh 

toán:  
3.4.1 Ưu đãi thường: “Thẻ JCB giảm 100k và gói TikiNOW 1-tháng” 
3.4.2 Ưu đãi sốc: “Thẻ JCB giảm 200k và gói TikiNOW 1-tháng” 

3.5 Chương Trình không áp dụng cho: Vé máy bay, Phiếu quà tặng, Dịch vụ Tiện 
ích (Thẻ cào điện thoại, thẻ game,...), Tã, bỉm, sữa, thực phẩm ăn dặm, Bia, Mì 
gói. Trường hợp phát hiện đơn hàng có sản phẩm không thuộc danh mục được 
áp dụng khuyến mãi TIKI xin phép hủy đơn hàng ngay lập tức 

3.6 Gói TikiNOW sẽ được tự động tặng thưởng vào tài khoản của khách hàng trong 
vòng 24 giờ kể từ lúc khách hàng tham gia thành công ưu đãi chương trình  

3.7 Mỗi gói TikiNOW 1-tháng áp dụng miễn phí giao hàng cho 04 (bốn) đơn hàng 
trong thời gian đăng ký (bao gồm giao nhanh và tiêu chuẩn) trên toàn quốc. 
Quyền lợi miễn phí giao hàng áp dụng cho tất cả các đơn hàng và không quy 
định giá trị đơn hàng tối thiểu. 

https://tiki.vn/dat-ve-may-bay
https://tiki.vn/voucher-dich-vu/c11312
https://tiki.vn/dich-vu-tien-ich
https://tiki.vn/dich-vu-tien-ich
https://tiki.vn/ta-bim-cho-be/c2551
https://tiki.vn/dinh-duong-cho-be/c8339
https://tiki.vn/bia/c5483
https://tiki.vn/mi-goi/c25720
https://tiki.vn/mi-goi/c25720


 

3.8 Chương trình không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi nhập 
mã giảm giá khác và chương trình Trả góp   

3.9 TIKI bảo lưu quyền từ chối thực hiện đơn hàng không đáp ứng các điều kiện của 
Chương Trình. 

4. Ưu đãi chỉ dành cho khách hàng mua bán lẻ. TIKI bảo lưu quyền từ chối áp dụng 
Chương Trình cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do 
các đơn vị mua đi bán lại. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của JCB 
sẽ là quyết định cuối cùng 

5. Chủ Thẻ vui lòng kiểm tra có nhận được ưu đãi (giảm giá) hay không trước khi thanh 
toán. Nếu không được giảm giá, vui lòng liên hệ TIKI hotline để được hỗ trợ kiểm tra 
và tư vấn. Trong trường hợp Chủ Thẻ không nhận được ưu đãi khi giao hàng thành 
công, quyết định của TIKI sẽ là quyết định cuối cùng 

6. Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ 
₋ OCB hotline: 18006678 
₋ JCB hotline: 028 3775 3232 (Ms.Thu) or email contact@jcbi.com.vn 
₋ TIKI hotline: 1900-6035 (từ 8h đến 21h, kể cả T7 & CN) hoặc gửi thông tin 

về hotro@tiki.vn  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPAIGN TERMS AND CONDITIONS 

“DISCOUNT UP TO 200.000 VND 

APPLIED FOR JCB CARD” 

1. Campaign “Discount up to 200.000 VND for JCB credit cards” (“Campaign”) 
is valid from 25/06/2020 until 15/09/2020 (“Promotion Period”) 

2. Campaign is applied for JCB cardholders whose card numbers start with 
(“Cardholders”): 

356062 356394 356395 356418 356419 356433 356435 356480 356481 

356680 356681 356770 356771 356780 356790 356791 356792 356793 

356795 356438 356519 356526 356554 356791 356505 356515 356725 

357115 357703 357712 357113 357112 353301 356513 356794 356791 

3. Campaign details: 
3.1 Promotion details (“Promotions”): 

3.1.1 Weekly Promotion: From 9 am to 23:59 pm every Thursday, 
Saturday, Sunday during the Promotion Period (from 25/06/2020 until 
15/09/2020), JCB Credit Cardholders will receive a discount of VND 
100,000 and a TikiNOW package 1-month for purchase value from VND 
1 million and above at TIKI website and TIKI mobile application (TIKI App) 

3.1.2 Shock Promotion: From 9am to 23h59 every Wednesday during 
the Promotion Period (from 25/06/2020 until 25/08/2020), JCB Credit 
Cardholders will receive a discount of VND 200,000 and a 1-month 
TikiNOW package for purchase value from VND 1 million and above at 
TIKI website and TIKI mobile application (TIKI App) 

mailto:hotro@tiki.vn


 

3.2 Number of orders: 

3.2.1 Weekly Promotion: Applies only to 202 Cardholders having the 
first valid transaction every day, may end earlier when the program budget 
is over 

3.2.1 Shock Promotion: Applies only to 321 Cardholders having the 
first valid transaction every day, may end earlier when the program budget 
is over 

3.3  Each cardholder can participate in the promotion once/month throughout the 
promotion period 

3.4  To receive the offer, at the payment stage, the Cardholder chooses the 
payment method: 

3.4.1 Weekly Promotion: "Discount of 100k and 1-month TikiNOW 
package for JCB card" 

3.4.2 Shock Promotion: "Discount of 200k and 1-month TikiNOW 
package for JCB card" 

3.5  Promotion is not applicable to: Gift vouchers, Utilities (Phone scratch cards, 
game cards, ...), Diapers, milk, snack foods, Beer, Instant noodles. In case of 
detecting an order with products not on the list of goods that are subject to TIKI 
promotion, please immediately cancel the order. 

3.6 The TikiNOW package will be automatically rewarded to the customer's 
account within 24 hours from the time the customer successfully participates in 
the promotion. 

3.7 1-month TikiNOW package applies free shipping to 04 (four) orders during 
the registration period (including express and standard delivery) nationwide. The 
free shipping benefit applies to all orders and does not specify a minimum order 
value. 

3.8 The promotion cannot be used in conjunction with other promotion codes 
and installment programs 

3.9 TIKI reserves the right to refuse to execute orders that do not meet the 
conditions of the Program 

4. Offer only for retail customers. TIKI reserves the right to refuse to apply the 
Program to orders that show signs or prove that they are sold by resellers. In the 
event of a dispute, TIKI's decision will be final 

5. Cardholder please check whether you receive the discount (discount) before 
payment. If there is no discount, please contact the TIKI hotline for assistance 
with testing and advice. In case the Cardholder does not receive the offer upon 
successful delivery, the decision of TIKI will be final 

6. For more details, please contact 
₋ OCB hotline: 18006678 
₋ JCB hotline: 028 3775 3232 (Ms.Thu) or email contact@jcbi.com.vn 
₋ TIKI hotline: 1900-6035 (from 8am to 9pm, including Saturday and Sunday) 

or send information to hotro@tiki.vn 
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