THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VIETINBANK KHI MUA TIVI
SAMSUNG
Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ mặc định chấp nhận tất cả các điều
khoản và điều kiện của chương trình được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.
1.

Phạm vi áp dụng: Tại các đại lý/ cửa hàng bán lẻ có bán TV Samsung trong mục 2 (nội
dung chương trình) chính hãng trên toàn quốc.

2.

Nội dung chƣơng trình:
Nội dung chƣơng trình
STT

Tiêu chí

ƢU ĐÃI HOÀN TIỀN LÊN ĐẾN 6 TRIỆU ĐỒNG KHI
MUA TIVI SAMSUNG

Thời gian áp dụng

Từ ngày 05/10/2017 đến 12/11/2017.

Phạm vi áp dụng

Điện máy Xanh, Điện máy Chợ Lớn, Nguyễn Kim, Home
Center, Trần Anh, Pico, MediaMart, Tiki, Adayroi/Vinpro,
Thiên Hòa, Samsung Plaza Samec Hà Nội (Tầng 5 Lotte
Tower, 54 Liễu Giai) và Samsung Plaza Quang Doanh Hồ
Chí Minh.

3

Đối tượng áp dụng

Tất cả chủ thẻ Tín dụng quốc tế VietinBank thanh toán qua
POS VietinBank và POS ngân hàng khác tại các đại lý/ cửa
hàng bán lẻ có bán Tivi Samsung chính hãng tại các đại lý
nêu trên.

4

Nội dung ưu đãi

5

Điều kiện áp dụng

1

2

Danh sách các sản phẩm và mức chiết khấu được liệt kê cụ
thể tại danh sách đính kèm phía cuối Thể lệ.
- Kích hoạt bảo hành sản phẩm Tivi Samsung đã mua bằng
cách liên hệ đại lý mua hàng hoặc tin nhắn thông qua số
SERIAL NUMBER hoặc gọi đến Samsung Hotline 1800
588 889 để được tư vấn.
- Áp dụng cho hóa đơn thanh toán từ 5.000.000đ trở lên và
không vượt quá giá bán lẻ tương ứng của sản phẩm.
- Sau khi hoàn tất thanh toán thẻ, truy cập vào trang thông
tin chương trình http://www.samsung.com/vn/best4u, mục
Hoàn tiền và hoàn tất các bước theo hướng dẫn trên trang
web http://www.samsung.com/vn/best4u để nhận ưu đãi
hoàn tiền ứng với model sản phẩm đã mua. .
- Chủ thẻ mua hàng và thanh toán bằng thẻ VietinBank qua
POS VietinBank và POS ngân hàng khác.
- Mỗi khách hàng (căn cứ theo CMND và số thẻ tín dụng)
chỉ được nhận chiết khấu tối đa 01 lần trong suốt chương

6

7

trình.
- Chương trình sẽ không áp dụng đồng thời với các chương
trình khuyến mãi khác tại cửa hàng (nếu có).
- Chương trình chỉ áp dụng cho 1,000 sản phẩm đăng ký
hoàn tiền hợp lệ đầu tiên và có thể kết thúc sớm hơn dự
kiến. Quyết định của SAMSUNG là quyết định cuối cùng.
Chủ thẻ sẽ nhận hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng trong
Thời gian và cách
vòng từ 45 ngày làm việc kể từ khi thông tin đăng ký tham
thức chi thưởng
gia chương trình được xác nhận hợp lệ.
Ngân sách thực Interdist tài trợ 100% ngân sách chi khuyến mãi cho chủ thẻ
hiện chương trình
VietinBank.

3. Các quy định khác của chƣơng trình
-

Chương trình có thể áp dụng đồng thời với các chương trình tặng quà đính kèm ở các đại
lý tham gia. Vui lòng liên hệ với nhân viên tại cửa hàng nơi mua.

-

Chương trình chỉ áp dụng cho 1,000 sản phẩm (có trong mục 4) đăng ký hoàn tiền hợp lệ
đầu tiên và có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.. Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng vui lòng
đăng kí ngay sau khi hoàn tất giao dịch. Việc đăng kí Hoàn tiền trên trang web của
Samsung phải được hoàn tất trong vòng 04 ngày kể từ ngày quẹt thẻ tín dụng thanh
toán mua Tivi Samsung thuộc sản phẩm áp dụng. Trong trường hợp chủ thẻ mua sản
phẩm áp dụng cùng các sản phẩm hoặc phụ kiện khác thì giao dịch quẹt thẻ thanh toán
mua sàn phẩm áp dụng phải được tách riêng. Số tiền hoàn tiền hợp lệ sẽ tương ứng với
danh sách sản phẩm Samsung được nêu trên mục 4, không bao gồm bất kì sản phẩm hoặc
phụ kiện khác. Do đó, vui lòng xuất hóa đơn mua hàng riêng dành cho sản phẩm áp dụng
cho chương trình để có thể nhận ưu đãi hoàn tiền hợp lệ.

-

Đối với những khiếu nại liên quan đến việc đăng ký tham gia của khách hàng, Samsung
sẽ có trách nhiệm giải quyết cho khách hàng.

4. Cách thức đăng ký tham gia chƣơng trình
-

-

-

Bƣớc 1: Hoàn tất giao dịch thanh toán mua sản phẩm Tivi Samsung chính hãng thuộc
danh sách sản phẩm áp dụng tại cửa hàng bán lẻ và các kênh mua sắm trực tuyến bằng
thẻ tín dụng quốc tế dành cho cá nhân được phát hành tại Việt Nam bởi một trong các
ngân hàng đối tác trên mục 5.
Bƣớc 2: Kích hoạt bảo hành sản phẩm Tivi Samsung vừa mua. (Vui lòng liên hệ đại lý
mua hàng để được kích hoạt sản phẩm hoặc kích hoạt bảo hành qua tin nhắn (thông qua
số SERIAL NUMBER) hoặc gọi SamSung Hotline: 1800 588 889 để được tư vấn.
Bƣớc 3: Truy cập vào trang thông tin chương trình http://www.samsung.com/vn/best4u,
mục Hoàn tiền và hoàn tất các bước theo hướng dẫn trên trang web
http://www.samsung.com/vn/best4u để nhận ưu đãi hoàn tiền ứng với model sản phẩm đã
mua. (*) (**) (***)

Bƣớc 4: Kết th c chương trình, Samsung sẽ kiểm tra, đối chiếu với ngân hàng và đại lý
để xác nhận thông tin mà khách hàng cung cấp trên trang web. Nếu thông tin giao dịch là
chính xác và hợp lệ, trong vòng tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng đăng ký
hoàn tiền thành công trên hệ thống, Interdist và ngân hàng sẽ thực hiện hoàn lại số tiền
được áp dụng cho model khách hàng đã mua theo chương trình vào thẻ tín dụng mà
khách hàng đã d ng để thanh toán mua TV SamSung và đăng kí tham gia chương
trình.(****)
Giải thích:
(*) Việc đăng kí Hoàn tiền trên trang web của Samsung phải được hoàn tất trong vòng
04 ngày kể từ ngày quẹt thẻ tín dụng thanh toán mua Tivi Samsung thuộc sản phẩm áp
dụng, và phải trƣớc ngày ra sao kê thẻ tín dụng của chủ thẻ.
Thẻ thanh toán mua sản phẩm áp dụng phải đƣợc tách riêng. Số tiền hoàn tiền hợp lệ
sẽ tương ứng với danh sách sản phẩm Samsung được nêu trên mục 4, không bao gồm bất
kì sản phẩm hoặc phụ kiện khác. Do đó, vui lòng xuất hóa đơn mua hàng riêng dành
cho sản phẩm áp dụng cho chương trình để có thể nhận ưu đãi hoàn tiền hợp lệ.
(**) Vào thời điểm thanh toán, số dư hạn mức tiêu d ng trong thẻ tín dụng của chủ thẻ
phải còn đủ để thực hiện thành công giao dịch thanh toán mua Tivi Samsung thuộc danh
sách sản phẩm áp dụng cho chương trình tại đại lý/ cửa hàng bán lẻ.
(***) Chương trình chỉ áp dụng cho 1,000 đơn hàng (mua sản phẩm có trong mục 4) đăng
ký hoàn tiền hợp lệ đầu tiên và có thể kết th c sớm hơn dự kiến. Quyết định của ban tổ
chức là quyết định cuối c ng.
(****) Hạn chót đăng ký hoàn tiền sau khi mua hàng tại website của chương trình là
15/11/2018.
-

5. Quy định thanh toán hợp lệ cho chủ thẻ thực hiện thanh toán tại POS VietinBank tại
các địa điểm đƣợc khuyến mãi.
Các giao dịch thanh toán hợp lệ là các giao dịch thoả mãn các điều kiện cụ thể như sau:
-

Giao dịch hợp lệ: Giao dịch phải được thực hiện bằng chính chủ thẻ trên máy thanh toán của
VietinBank hoặc POS ngân hàng khác, không bao gồm giao dịch đảo, giao dịch hoàn trả,
thanh toán phí, lãi....Đồng thời khách hàng phải đăng ký tham gia thành công chương trình
hoàn tiền trên website http://www.samsung.com/vn/best4u/.
Thời gian sử dụng để tính khuyến mãi cho khách hàng là thời gian khách hàng giao dịch
thực tế được lấy trên hệ thống của VietinBank và thời gian đăng ký tham gia chương
trình thành công trên web của Samsung.

-

Chứng từ thanh toán hợp lệ: Mỗi hóa đơn mua hàng chỉ được thanh toán bằng thẻ
VietinBank của chính chủ thẻ tham gia chương trình khuyến mãi (CTKM).

6. Các quy định khác
-

Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất sẽ được đăng tải trên website của VietinBank và Samsung
tại www.vietinbank.vn và http://www.samsung.com/vn/best4u/. Thông tin được cung cấp
trên các phương tiện truyền thông khác của Chương trình như tờ rơi, poster, thông cáo

báo chí, phim quảng cáo… là nội dung vắn tắt và có thể chưa cập nhật kịp thời những
thay đổi trong thời gian diễn ra Chương trình. Samsung và VietinBank có quyền thay đổi
và điều chỉnh thể lệ của Chương trình và sẽ thông báo về những nội dung thay đổi và
điều chỉnh đó tại các website nêu trên.
-

Ngân sách của Chương trình có giới hạn và chương trình có thể kết th c trước thời hạn.
VietinBank và Samsung ưu tiên khách hàng thực hiện giao dịch và đăng ký tham gia
thành công trên Web http://www.samsung.com/vn/best4u/, sớm nhất trong thời gian
khuyến mãi. VietinBank được quyền miễn trách nhiệm trong trường hợp chương trình kết
th c trước hạn, Samsung chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của khách hàng.

-

NHCT có toàn quyền trong việc ghi nợ giá trị giải thưởng của khách hàng trong trường hợp
giao dịch nhận thưởng có phát sinh hủy/đảo hoặc trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan
đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận trong chương trình khuyến mãi.
Khách hàng được quyền khiếu nại về chương trình muộn nhất trong vòng từ 60 đến 70
ngày kể từ ngày kết thúc CTKM. Hết thời gian trên, VietinBank và Samsung không chịu
trách nhiệm xử lý các khiếu nại của khách hàng.

-

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh
VietinBank trên toàn quốc hoặc theo địa chỉ: Số Contact Center: 1900 558 868; email:
contact@vietinbank.vn.

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM VÀ KHUYẾN MÃI ĐƢỢC ÁP DỤNG

STT

Loại
Tivi

Mã sản phẩm

Giá bán lẻ
(+VAT)
(VNĐ)

Kích
thƣớc
(inch)

Số tiền
đƣợc hoàn
lại khi
mua theo
điều kiện
của
chƣơng
trình
(VNĐ)

1

QLED

QA65Q8CAMKXXV

92,900,000

65

6,000,000

2

QLED

QA55Q8CAMKXXV

64,900,000

55

4,000,000

3

QLED

QA49Q7FAMKXXV

36,900,000

49

2,000,000

4

QLED

QA55Q7FAMKXXV

54,900,000

55

3,000,000

5

QLED

QA65Q7FAMKXXV

79,900,000

65

5,000,000

6

PUHD

UA55MU9000KXXV

49,900,000

55

2,000,000

7

PUHD

UA65MU9000KXXV

74,900,000

65

4,000,000

8

PUHD

UA49MU8000KXXV

29,900,000

49

2,000,000

9

PUHD

UA55MU8000KXXV

44,900,000

55

2,000,000

10

PUHD

UA65MU8000KXXV

69,900,000

65

3,000,000

11

PUHD

UA55MU7000KXXV

38,900,000

55

2,000,000

12

PUHD

UA65MU7000KXXV

59,900,000

65

3,000,000

13

UHD

UA49MU6500KXXV

22,900,000

49

2,000,000

14

UHD

UA55MU6500KXXV

33,900,000

55

2,000,000

15

UHD

UA65MU6500KXXV

55,900,000

65

3,000,000

16

UHD

UA55MU6400KXXV

28,900,000

55

2,000,000

17

UHD

UA65MU6400KXXV

50,900,000

65

3,000,000

Quà tặng khuyến mãi

Loa Samsung MS550
trị giá 7.990.000 VND
Loa Samsung MS550
trị giá 7.990.000 VND
Loa Samsung MS550
trị giá 7.990.000 VND
Loa Samsung MS550
trị giá 7.990.000 VND
Loa Samsung MS550
trị giá 7.990.000 VND

