
 

“THỨ 5 DIỆU KỲ” CÙNG THẺ TÍN DỤNG NAM A BANK JCB 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẠI SHOPEE 

1. Nội dung ưu đãi: 

Chương trình 1: Giảm 25% tối đa 300.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ khi 

thanh toán bằng thẻ Nam A Bank JCB vào thứ 5 hàng tuần. Áp dụng cho 400 lượt 

mua đầu tiên mỗi ngày. 

Chương trình 2: Giảm 400.000 VNĐ đơn hàng từ 1.500.000 VNĐ khi thanh toán bằng 

thẻ Nam A Bank JCB vào ngày 14/02 và 08/03/2020. Áp dụng cho 350 lượt mua đầu 

tiên mỗi ngày. 

2. Thời gian khuyến mãi: Từ 09h00-23h59 các ngày thứ 5 hàng tuần từ  30/01/2020 

- 31/03/2020 và các ngày đặc biệt 14/02 và 08/03/2020 (hoặc đến khi hết lượt ưu 

đãi của chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước) 

3. Điều kiện sử dụng: 

- Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website www.shopee.vn hoặc ứng dụng 

Shopee và chọn hình thức thanh toán bằng thẻ JCB để được giảm giá 

- Áp dụng cho tất cả thẻ JCB phát hành tại Việt Nam 

- 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%...), và đơn do người bán tự vận chuyển. 

- Mỗi chủ thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày. 

- 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 ưu đãi khác của Shopee. 

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. 

- 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. 

 

http://www.shopee.vn/


- Khi khách hàng tham gia ưu đãi tương ứng với việc khách hàng đồng ý với điều 

khoản/điều kiện của chương trình được công bố rõ bởi Shopee và JCB. 

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

phận chăm sóc khách hàng trong vòng 24h từ lúc sự cố phát sinh theo số 1900 
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