THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
CẤT CÁNH DỄ DÀNG VỚI VIETNAM AIRLINES
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. Thời gian áp dụng chƣơng trình: Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 15/12/2017
2.

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

3.

Nội dung chƣơng trình:
3.1. Đối tƣợng áp dụng: Thẻ ghi nợ nội địa (E-partner) do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
(VietinBank) phát hành.
3.2. Mặt hàng ƣu đãi: Giảm giá vé máy bay Vietnam Airlines.
3.3 Nội dung ƣu đãi:
a. NHẬP MÃ KHUYẾN MẠI GIẢM 15% GIÁ VÉ.
Thời gian áp dụng: Các ngày thứ sáu trong thời gian từ 01/10/2017 đến 15/12/2017.
Nội dung chƣơng trình:
-

-

Nhập mã PR15NAP117: Giảm 15% giá vé cho các chặng Nội địa (một chiều và khứ hồi).


Hành trình áp dụng: Tất cả các chặng nội địa do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác.



Số lượt sử dụng: 5.000 lượt.



Thời gian bay: 15/10/17 - 28/12/17.



Mức giá áp dụng: Tất cả các mức giá trừ các giá Siêu tiết kiệm và Tiết kiệm đặc biệt.

Nhập mã PR15NAP217: Giảm 15% giá vé cho các chặng Việt Nam đi Đông Nam Á (một chiều và khứ
hồi).


Hành trình áp dụng: Từ Việt Nam đi Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào, Cambodia,
Myanmar.

-



Số lượt sử dụng: 1.000 lượt.



Thời gian bay: 06/10/17 - 23/11/17.



Hạng vé áp dụng: Tất cả các mức giá trừ các giá Siêu tiết kiệm.

Nhập mã PR15NAP317: Giảm 15% giá vé cho các chặng Việt Nam đi Đông Bắc Á (một chiếu và khứ
hồi).


Hành trình áp dụng: Từ Việt Nam đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.



Số lượt sử dụng: 500 lượt.



Thời gian bay: 12/10/2017 - 19/10/2017; 21/11/2017 - 22/12/2017.



Hạng vé áp dụng: Tất cả các mức giá trừ các giá Siêu tiết kiệm.

Lƣu ý:


Mức giảm trên chỉ áp dụng trên giá vé, không áp dụng trên thuế và phí; Chỉ áp dụng cho vé mua trực
tuyến tại www.vietnamairlines.com;



Hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình: áp dụng mức giá đủ trước khi giảm giá;



Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu mã khuyến mại đã được sử dụng hết.
b. TẶNG 10 CẶP VÉ MÁY BAY MIỄN PHÍ
Thời gian áp dụng: Từ 01/10/2017 đến 15/12/2017.
Nội dung chƣơng trình:
Tặng 01 cặp vé khứ hồi miễn phí cho 10 khách hàng có giá trị trên một giao dịch mua vé máy bay
hoặc VNA Holidays cao nhất toàn chương trình.
Điều kiện:



Khách hàng thanh toán bằng thẻ nội địa hoặc trả sau qua Internet Banking hoặc tại ATM của ngân hàng.



Giá trị mỗi giao dịch tối thiểu từ 10 triệu đồng/giao dịch trở lên.

Để thanh toán vé máy bay và VNA Holidays tại website www.vietnamairlines.com và/hoặc các kênh giao
dịch của Ngân hàng, khách hàng là chủ thẻ ghi nợ nội địa VietinBank (E-partner) hoặc tài khoản của
Vietinbank cần đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến
Để đăng ký sử dụng các dịch vụ trên khách hàng có thể ra quầy giao dịch VietinBank gần nhất để làm thủ tục.
Thông tin chi tiết và thể lệ chương trình khuyến mại khách hàng vui lòng truy cập website
www.vietnamairlines.com; www.napas.com.vn và www.vietinbank.vn
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

