THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẠI TIKI.VN
1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
2. Hình thức khuyến mại: Giảm giá
3. Thời gian khuyến mại:
-

Chương trình 1: Từ 9h-24h các ngày thứ 2 hàng tuần từ 01/08/2020 đến 29/01/2021

-

Chương trình 2: Từ 9h-24h các ngày thứ 6 hàng tuần từ 01/08/2020 đến 29/01/2021

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả thẻ quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ ghi nợ
doanh nghiệp, thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên, thẻ Visa Infinite. Cụ thể các
loại thẻ áp dụng gồm:
Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim: thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng
BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV
Premier, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum Cashback, thẻ ghi nợ BIDV Mastercard
Platinum,
- Thẻ quốc tế hạng khác: thẻ ghi nợ BIDV Premier, thẻ tín dụng BIDV Precious, thẻ tín
dụng BIDV Smile, thẻ tín dụng BIDV Flexi, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard,
thẻ ghi nợ BIDV Ready, thẻ ghi nợ BIDV Vietravel, thẻ ghi nợ BIDV Young +.
5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
-

- Giảm giá cho chủ thẻ quốc tế BIDV khi thanh toán tại Tiki.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Khách hàng sử dụng thẻ quốc tế BIDV được quy định tại mục 4 nêu trên giao dịch tại app
của Tiki hoặc trang thương mại điện tử www.tiki.vn
7. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải
thưởng):
- BIDV giảm trực tiếp 150.000 đồng cho chủ thẻ quốc tế BIDV có tổng giá trị đơn hàng
hợp lệ từ 1 triệu đồng trở lên vào các ngày ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình.
- Mỗi tài khoản đăng nhập được ưu đãi giảm trực tiếp 1 lần/1 tháng trong thời gian diễn ra
chương trình.
8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
- Tổng giá trị giải thưởng: 273.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu
đồng chẵn). Trong đó:
- Chương trình 1: 78.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu đồng).
- Chương trình 2: 195.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm triệu đồng).
9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
-

Chương trính 1: ưu đãi áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ thuộc ngành hàng Điện
thoại - máy tính bảng, Phụ kiện số - Thiết bị số, Camera, Laptop - IT, Nhà cửa đời
sống, Thể thao dã ngoại, Phụ kiện ô tô - xe máy, Điện gia dụng và do nhà phân phối
TIKI Trading cung cấp.

-

Chương trình 2: Ưu đãi áp dụng cho các sản phẩm trong trang www.tiki.vn, ngoại trừ
Vé máy bay, Phiếu quà tặng, Dịch vụ Tiện ích (Thẻ cào điện thoại, thẻ game,...), Tã,
bỉm, sữa, thực phẩm ăn dặm, Bia, Mì gói.

-

Ưu đãi sẽ kết thúc khi: i) hết thời gian dành cho chương trình hoặc ii) hết ngân sách
dành cho chương trình tuỳ thuộc điều kiện nào đến trước.

-

BIDV được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian
diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không thực hiện
được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.

-

Khách hàng chịu trách nhiệm chi trả khoản thuế phát sinh từ việc nhận tiền thưởng
khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật.

-

BIDV có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào mà BIDV cho là
cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ
điều khoản nào trong Thể lệ này.

-

BIDV có quyền quyết định thay đổi điều khoản và điều kiện nào hoặc hủy bỏ chương
trình vào bất kì thời gian nào mà không cần đưa ra lí do. Các thông báo sẽ được công
bố rộng rãi, công khai trên website của BIDV.

-

Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp thuận
tất cả các điều khoản của Thể lệ chương trình khuyến mại.

-

Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các Chi
nhánh của BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của
BIDV, Hotline 1900 9247/024 22200588.

-

Lưu ý:
+ Khách hàng cần đăng nhập tài khoản trên Tiki.vn (hoặc đăng kí tài khoản nếu là
khách hàng mới).
+ Ưu đãi áp dụng cho các chủ thẻ hợp lệ mua hàng sớm, chủ thẻ hợp lệ có thể không
nhận được ưu đãi nếu ngân sách thực hiện chương trình ưu đãi đã được sử dụng
hết.
+ Ưu đãi giảm trực tiếp sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt, tiền tặng vào tài
khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán của chủ thẻ cũng như không thể
chuyển nhượng cho người khác và không được hoàn lại nếu khách hàng tự ý hủy
đơn hàng.
+ Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, tiki.vn xin được từ chối thực hiện đơn
hàng cho các đơn vị mua đi bán lại hoặc mua với số lượng nhiều.
+ Việc mua hàng hóa trên trang web www.tiki.vn sẽ tuân theo điều khoản và điều
kiện của tiki.vn.
+ Tiki.vn xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên.
+ Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline của tiki.vn: 19006035 (từ
8h00 đến 21h hàng ngày kể cả thứ 7, chủ nhật).

