THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “MUA IPHONE X NHẬN QUÀ CÙNG VIỄN
THÔNG A” DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VIETINBANK
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 tất cả các cửa hàng Viễn Thông A trên toàn quốc

2.

Nội dung chƣơng trình:
Nội dung chƣơng trình
STT

Tiêu chí

MUA IPHONE X NHẬN QUÀ CÙNG VIỄN THÔNG A
Từ ngày 08/12/2017 đến 31/12/2017

1

Thời gian áp dụng

2

Phạm vi áp dụng

3

Đối tượng áp dụng

4

Nội dung ưu đãi

Tất cả chủ thẻ Tín dụng quốc tế VietinBank thanh toán qua POS
VietinBank tại cửa hàng Viễn Thông A.
Giảm ngay 1.000.000 VND bằng tiền mặt đối với chủ thẻ tham gia trả
góp 0% qua VietinBank khi mua iPhone X tại Viễn Thông A

6

Thời gian và cách thức
chi thưởng

Viễn Thông A sẽ chi thưởng trực tiếp cho khách hàng tham gia chương
trình.

7

Ngân sách thực hiện
chương trình

Tại tất cả các cửa hàng của Viễn Thông A trên toàn quốc.

Viễn Thông A tài trợ 100% ngân sách chi khuyến mãi cho chủ thẻ
VietinBank.

3. 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 thỏa 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,
không bao gồm giao dịch đảo, giao dịch hoàn trả, thanh toán phí, lãi...

-

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).

4. Các quy định khác
-

Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất sẽ được đăng tải trên website của VietinBank và Viễn Thông A tại
www.vietinbank.vn. 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. Viễn Thông A 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 thúc trước thời hạn.

-

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 Viễn Thông A 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.

