THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG DÀNH CHO CHỦ THẺ
VIETINBANK TẠI TOKYO DELI
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. Sản phẩm/dịch vụ thẻ áp dụng khuyến mãi: Chủ thẻ tín dụng quốc tế VietinBank hạng Signature và
Platinum (bao gồm chủ thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard, JCB)
2.

Nội dung chương trình:
STT

Tiêu chí

Nội dung

1

Đối tượng ưu đãi

Chủ thẻ TDQT VietinBank hạng Platinum/Signature đang hoạt động
(active) trên hệ thống tại khu vực Hà Nội và TP.HCM.

2

Thời gian áp dụng

Từ 1/3/2018 đến hết 30/4/2018 hoặc đến khi hết số lượng đặt chỗ, tùy
theo điều kiện nào đến trước.

3

Địa điểm ưu đãi

Hệ thống nhà hàng Tokyo Deli trên toàn quốc

4

Nội dung ưu đãi

- Chủ thẻ TDQT VietinBank thuộc đối tượng ưu đãi khi đến ăn tại
nhà hàng được tặng 1 món ăn/set ăn miễn phí.
- Khách hàng được lựa chọn 1 trong các set theo danh sách tại Phụ
lục 1 đính kèm.

5

Điều kiện áp dụng

- Tất cả khách hàng đặt bàn qua chương trình đều phải là chủ thẻ
TDQT VietinBank nằm trong danh sách đối tương hưởng ưu đãi
- Mỗi một chủ thẻ TDQT VietinBank thuộc đối tượng ưu đãi nhận
được ưu đãi khi đặt bàn từ 2 khách trở lên.
- Chủ thẻ chỉ có thể nhận được ưu đãi khi gọi thêm các món ăn khác
hoặc đồ uồng tùy ý (ví dụ: món khai vị, món tráng miệng…). Số
lượng đồ ăn/đồ uống gọi thêm được phép tự do lựa chọn, tối thiểu từ
1 đồ ăn/đồ uống trở lên. Để làm rõ, chủ thẻ sẽ không nhận được ưu
đãi món chính miễn phí khi không gọi các món ăn khác hoặc đồ
uống.
- Mỗi chủ thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra
chương trình hoặc đến khi hết số lượng đặt chỗ, tùy theo điều kiện
nào đến trước.
- Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua tổng đài Premium của
VietinBank: 02838240553. Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của
chương trình khi trực tiếp đặt giữ chỗ với nhà hàng.
Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ đều tuân theo sự sắp xếp

STT

Tiêu chí

Nội dung
và tình trạng của nhà hàng. Số lượng đặt chỗ được giới hạn hàng
tháng.
- Yêu cầu về thời gian đặt giữ chỗ: Việc đặt giữ chỗ phải được thực
hiện ít nhất trước 2 giờ đồng hồ. Sau 30 phút từ thời điểm đặt chỗ tại
nhà hàng, khách hàng không đến thì việc đặt chỗ sẽ bị hủy. Khách
hàng không được hưởng set ăn miễn phí.

3. Các quy định khác

-

Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của VietinBank 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. VietinBank có quyền thay đổi và điều chỉnh thể lệ của chương trình mà
không nhất thiết thay đổi hay chỉnh sửa toàn bộ các nội dung truyền thông đã triển khai.

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.

PHỤ LỤC - DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA TOKYO DELI
Địa chỉ

STT
1

T4-01 Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2

Tầng 2 Tháp A, Tòa Nhà D2, Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

3

Tòa Nhà NO4, Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

4

18 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

5

240 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM

6

120 Bis Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM

7

187 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1 TP. HCM

8

34 Song Hành, Khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TP. HCM

9

425 Võ Văn Tần, quận 3, TP. HCM

10

SC6-1, Nguyễn Đức Cảnh, quận 7, TP. HCM

11

Lô CR1, 103 Tôn Dật Tiên, quận 7, TP. HCM

12

31 - 33 Nguyễn Thị Thập, Him Lam, quận 7, TP. HCM

13

386 - 388 Ba Tháng Hai, quận 10, TP. HCM

14

T1-3, Parkson Flemington,184 Lê Đại Hành, quận11, TP. HCM

15

242 - 244 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP. HCM

16

04 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP. HCM

17

Lầu 5, Vincom Thảo Điền, 161 Xa lộ Hà Nội, quận 2, TP. HCM

l

