THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
IPAY MOBILE CHÀO HÈ
Bằng việc tham gia chương trình này, chủ tài khoản 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 chương trình: Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 12/6/2020
2. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
3. Nội dung chương trình:
Nội dung

Số
ngày

Số lượng giải
thưởng/ngày

Chi phí
(VND)

Thành tiền
(VND)

Nhập mã “IPAYTRAVEL” khi Đặt vé máy bay
trên iPay Mobile
- Giảm giá trực tiếp 100.000 VND khi Đặt và thanh
toán vé máy bay thành công trên ứng dụng
VietinBank iPay Mobile.
- Áp dụng cho 50 khách hàng đầu tiên đặt vé, nhập
mã và thanh toán thành công đầu tiên mỗi ngày. Giá
trị giao dịch đặt vé tối thiểu 1 triệu. (Mỗi số điện thoại
chỉ được 01 lần khuyến mãi)

19

50

100.000

95.000.000

4. Nội dung chi tiết của chương trình
-

Mỗi ngày 50 khách hàng đặt và thanh toán vé máy bay thành công đầu tiên sẽ được giảm 100.000 VND. Áp
dụng cho đơn hàng giá trị từ 1 triệu đồng.

5. Cách thức tham gia chương trình
-

Khách hàng đăng nhập ứng dụng iPay Mobile  nhấn nút <Mua vé máy bay>  hiển thị màn hình các
chuyến bay, thời gian  Lựa chọn hành trình  Nhập thông tin hành khách  Nhập mã giảm giá
“IPAYTRAVEL” và hoàn tất thanh toán.

6. Thời hạn, cách thức chi thưởng
-

Hình thức trao thưởng: Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được giảm giá trừ tiền trực
tiếp vào đơn hàng sau khi tiến hành đặt vé trên ứng dụng.

7. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc
- Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến đặt vé máy bay, khách hàng liên hệ để được giải
đáp: Phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Vnpay Shop Thương mại dịch vụ, theo số điện thoại
1900 55 55 20
- Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến sử dụng dịch vụ VietinBank iPay Mobile, 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.
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