
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 
GIẢM GIÁ KHI MUA SẮM TG 0% BẰNG THẺ TÍN DỤNG BIDV (24 - 31/05/2019) 

 

1. Thời gian: ngày 24/5/2019 - 31/05/2019. 

 

2. Nội Dung: 

Nhập mã giảm giá 200.000 để được giảm trực tiếp trên đơn hàng khi thực hiện mua hàng trả 

góp bằng thẻ tín dụng quốc tế BIDV  tại website www.sendo.vn, các trang wap, ứng dụng của 

Sendo. Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết mã giảm giá. 

  

3. Thể lệ chi tiết: 

 Mã giảm giá chỉ áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 3.200.000 VNĐ trở lên đối với các 

ngành hàng: Máy tính, Đồ điện gia dụng, Điện máy, Thiết bị âm thanh, Tivi – Thiết bị 

giải trí, Công nghệ, Môtô – Xe máy – Xe đạp điện. 

● Mã giảm giá chỉ được áp dụng 01 lần cho khách hàng nhận được mã trong suốt thời 

gian diễn ra chương trình (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 tài khoản thanh 

toán, 1 địa chỉ nhận hàng, 1 thiết bị, 1 địa chỉ IP, 1 CMND khi nhận hàng). 

● Nếu khách hàng sử dụng hơn số lần cho phép trên cùng một danh tính thanh toán 

và/hoặc lịch sử giao dịch tương tự nhau, giao dịch có dấu hiệu gian lận thì khách hàng 

sẽ không được nhận khuyến mãi từ Sen đỏ. 

● Mã giảm giá không thể chuyển nhượng và chỉ giới hạn sử dụng cho khách hàng hợp lệ 

nhận được Mã giảm giá. 

● Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Nếu đơn hàng bị hủy, mã giảm giá 

không hoàn lại với bất kỳ lý do nào. 

● Chương trình khuyến mãi này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến 

mãi khác. 

● Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt đủ số lượng khuyến mãi. 

● Sen Đỏ có quyền, không cần thông báo trước, thực hiện các hành động cần thiết (chẳng 

hạn như hủy bỏ lợi ích) nếu nghi ngờ có hành vi gian lận xảy ra từ người dùng gây thiệt 

hại cho Sen Đỏ. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, quyết định của Sen Đỏ là quyết 

định cuối cùng. 

● Nhân viên Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ và nhân viên Shop hợp tác triển khai 

chương trình này không được phép tham gia. 

● Sen Đỏ có quyền sử dụng hình ảnh và tư liệu của khách hàng tham gia sự kiện hoặc các 

chương trình của Sendo để phục vụ công tác truyền thông. 

 

 

 

http://www.sendo.vn/

