
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

LƯỚT JCB TẬN HƯỞNG GIẢM ĐẾN 500,000 VNĐ TẠI THẾ GIỚI DI ĐỘNG 

1. THỜI GIAN ƯU ĐÃI  

- Từ ngày 01/04 – 31/05/2022 

 2. NỘI DUNG ƯU ĐÃI  

- Ưu đãi 500.000 VND cho hóa đơn từ 5.000.000 VND. Áp dụng cho tất cả sản phẩm tại website 

thegioididong.com vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần 

 3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  

- Mỗi số thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 1 lần/ngày khuyến mãi và không quá 18 lần trong suốt thời 

gian diễn ra chương trình:  

- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. 

 - Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có). 

 - Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến 

mãi khác và chương trinh trả góp.  

- JCB và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng 

như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước đến khách hàng. 

 - Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và Thế giới di động quyết định của Thế 

giới di dộng là quyết định cuối cùng. 

 - Đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, 

chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành 

hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và JCB không tham gia vào hợp đồng này.  

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu 

và chấp nhận rằng JCB sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu 

nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất 

mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa 

và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.  

4. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH  

• Khách hàng truy cập trang mạng https://www.thegioididong.com và chọn mua sản phẩm  

• Trên trang chi tiết sản phẩm, chọn "Hình thức thanh toán thẻ JCB" 

 • Nhập thông tin thẻ JCB và tiến hành thanh toán 

5. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE):  

- Thế Giới Di Động: 1800 1060 

 

  



 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

LƯỚT JCB TẬN HƯỞNG ƯU ĐÃI GIẢM ĐẾN 500K TẠI ĐIỆN MÁY XANH  

1. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 

- Từ 01/04/2022 – 31/05/2022 

2. NỘI DUNG ƯU ĐÃI 

- Ưu đãi 500.000 VND cho hóa đơn từ 5.000.000 VND. Áp dụng cho tất cả sản phẩm tại 

website Dienmayxanh.com vào ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần 

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

- Mỗi số thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 1 lần/ngày khuyến mãi và không quá 18 lần trong 

suốt thời gian diễn ra chương trình: 

- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. 

- Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có). 

- Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình 

khuyến mãi khác và chương trinh trả góp. 

- JCB và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện 

cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước đến khách 

hàng. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và Điện Máy Xanh quyết định của 

Điện Máy Xanh là quyết định cuối cùng. 

- Đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì 

vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ theo ưu đãi này 

sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và JCB không tham gia 

vào hợp đồng này. 

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ 

thẻ hiểu và chấp nhận rằng JCB sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, 

chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch 

thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý 

định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này. 

4. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

• Khách hàng truy cập trang mạng https://www.dienmayxanh.com và chọn mua sản phẩm 

• Trên trang chi tiết sản phẩm, chọn "Hình thức thanh toán thẻ JCB" 

• Nhập thông tin thẻ JCB và tiến hành thanh toán 

5. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE): 

- Điện Máy Xanh: 1800 10601 

 



ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH 

LƯỚT JCB TẬN HƯỞNG ƯU ĐÃI GIẢM ĐẾN 300,000 VNĐ TẠI SHOPEE 

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

-  Ưu đãi cuối tuần: Giảm 15% tối đa 200.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000VNĐ 

-  Ưu đãi ngày Đặc biệt: Giảm 300.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.500.000VNĐ 

-  Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ JCB phát hành tại Việt Nam có đầu thẻ 356062, 356480, 

356481, 356394, 356395, 356418, 356419, 356433, 356435, 356513, 356680, 356681, 356770, 

356771, 356780, 357120,356790, 356791, 356792, 356793, 356794, 357703, 353301, 356795, 

356438, 356519, 356526, 356554, 356505, 356515, 356725, 357115, 357712, 357113, 357112, 

356787 

2. THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH 

- Ưu đãi cuối tuần: 09h00 - 23h59 vào Chủ Nhật hàng tuần từ 15/02/2022 đến 31/05/2022 

- Ưu đãi ngày Đặc biệt: 11h00 – 23h59 vào các ngày 4/4/2022 và 5/5/2022 

- Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian diễn ra hoặc khi hết số lượng ưu đãi tối đa dành cho 

chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước 

3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

- Tất cả chủ thẻ JCB phát hành tại Việt Nam 

4. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

- Chương trình chỉ áp dụng khi mua các sản phẩm trên Shopee, KHÔNG áp dụng cho sản phẩm 

là SIM điện thoại, thẻ cào, gói sản phẩm (ví dụ mua 1 tặng 1, mua 2 giảm 10%...), e-voucher và 

dịch vụ, sữa cho trẻ từ 0-24 tháng tuổi và đơn do người bán tự vận chuyển. 

- Mỗi thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/tuần đối với Ưu đãi cuối tuần; 01lần/ngày đối với Ưu đãi 

ngày Đặc biệt. 

- Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian diễn ra hoặc khi hết số lượng ưu đãi tối đa dành cho 

chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước. 

− Không áp dụng đồng thời với chương trình/mã giảm giá ưu đãi khác của Shopee (ngoài trừ Mã 

miễn phí vận chuyển). 

- Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc yêu cầu trả hàng/hoàn tiền vì bất cứ lý 

do gì. 

- Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức 

nào 

- Chương trình chỉ dành cho khách hàng mua lẻ. Chương trình không áp dụng cho các đơn hàng 

có dấu hiệu lạm dụng khuyến mãi hoặc vi phạm vào các tiêu chuẩn cộng đồng hoặc Chính sách 

của Shopee, hoặc không thỏa mãn đủ các điều kiện yêu cầu của chương trinh. 

- Điều khoản và điều kiện của chương trình có thể được điều chỉnh, thay đổi bất kỳ lúc nào và 

không cần thông báo trước đến khách hàng. 

- Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ Bộ phận 

chăm sóc khách hàng trong vòng 24h từ lúc sự cố phátsinh theo số 1900 1221 hoặc truy cập 

https://help.shopee.vn/vn/s/contactus 

 

 

https://help.shopee.vn/vn/s/contactus


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

LƯỚT JCB TẬN HƯỞNG ƯU ĐÃI HOÀN ĐẾN 80,000 VNĐ TẠI ZALOPAY 

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

-  Hoàn tiền 80.000đ trực tiếp vào ví ZaloPay 

2. THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH 

- Từ 10h00 đến 23h59 thứ 2 hàng tuần, từ ngày 20/02/2022 đến ngày 31/05/2022 

3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

- Tất cả khách hàng JCB 

4. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

[1] Mở ứng dụng ZaloPay >> chọn “Thanh toán hóa đơn” 

Hoặc Mở ứng dụng Zalo, chọn “Khám phá” >> Chọn “Trả hóa đơn” 

[2] Chọn Dịch vụ cần thanh toán >> Nhà cung cấp 

[3] Nhập "Mã khách hàng" hoặc “Mã hợp đồng” >> “Tiếp tục” >> Kiểm tra hóa đơn 

[4] Chọn nguồn tiền từ thẻ JCB >> Xác nhận và tiến hành thanh toán >> Thanh toán thành 

công và nhận hoàn tiền 80.000đ về ví ZaloPay 

5. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

- Chương trình áp dụng khi khách hàng thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình, học 

phí, chung cư từ 200.000đ bằng nguồn tiền từ thẻ JCB được liên kết với ví ZaloPay 

- Mỗi tài khoản ZaloPay, thẻ/tài khoản ngân hàng, thiết bị chỉ được nhận hoàn tiền 1 lầntrong 1 

tháng 

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mãi 

- Chương trình không áp dụng cho thẻ ảo thẻ prepaid 

- Chương trình không áp dụng cho tài khoản Zalo không hoạt động thường xuyên hoặc tài khoản 

ZaloPay được hệ thống xác định có những dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng 

- Khách hàng không nằm trong danh sách tài khoản hạn chế nhận ưu đãi của ZaloPay 

- Khách hàng nhận hoàn tiền về ví sau khi giao dịch thông báo thành công 

- Quà khuyến mãi có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ từ phía 

người dùng 

- Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối cùng 

- ZaloPay hỗ trợ giải quyết các khiếu nại trong 3 ngày kể từ khi kết thúc chương trình 

- Số lượng phần quà hoàn tiền mỗi ngày có giới hạn. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự 

kiến khi hết số lượng phần quà hoàn tiền trong ngày. 

Thông tin liên hệ: 

Hotline: 1900 54 54 36 

Email: hotro@zalopay.vn 


