I. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng:
1. Thời gian áp dụng: 28/08/2019 – 30/09/2019
2. Địa điểm áp dụng:




VinMart Hà Nội (28/08/2019 – 31/08/2019)
VinMart/VinMart+ Hà Nội (01/09/2019 – 14/09/2019)
VinMart/ VinMart+ Toàn quốc (15/09 – 30/09/2019)

3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng sở hữu ứng dụng VinID và chưa từng phát sinh giao
dịch thanh toán thành công qua ví điện tử trên ứng dụng VinID.
II- Nội dung ưu đãi:
1. Ưu đãi:
Hoàn 30% tối đa 50,000Đ cho giao dịch thanh toán thành công lần đầu qua ví và sử dụng
tính năng “Thanh toán” tại VinMart/ VinMart+.
Trong khoảng thời gian chương trình ưu đãi, khách hàng đủ điều kiện được ưu đãi trên sẽ
được hoàn 30% tối đa 20,000Đ cho giao dịch thanh toán thành công sử dụng tính năng
“Thanh toán” tại VinMart/ VinMart+ thứ 2 qua ví.
2. Điều kiện chương trình:
Khách hàng sẽ nhận hoàn tiền ưu đãi vào Ví điện tử VinID sau 5 ngày làm việc kể từ khi
thanh toán đơn hàng trên ứng dụng VinID thành công.









Mỗi tài khoản VinID, mỗi thẻ ngân hàng liên kết với ví điện tử trên ứng dụng VinID và
mỗi thiết bị chỉ được nhận tối đa 1 ưu đãi trong suốt cả chương trình
Không áp dụng với các thẻ ngân hàng đã được liên kết với một ví điện tử đã nhận
được ưu đãi khi sử dụng ví điện tử trên ứng dụng VinID trước đó.
Không áp dụng với các thẻ ngân hàng đã được liên kết với một ví VinID đã nhận
được ưu đãi khi sử dụng Ví điện tử trên ứng dụng VinID trước đó.
Ưu đãi không áp dụng với các giao dịch hoàn hủy đổi trong thời gian diễn ra chương
trình.
Khách hàng có quyền khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao dịch.
Mọi quyết định của VinID liên quan đến các chương trình khuyến mại, bao gồm kết
quả Khách hàng nhận Ưu đãi trong suốt Chương trình này là cuối cùng, chính thức.
Mọi thắc mắc giải đáp liên quan đến chương trình khuyến mại này, xin liên hệ tổng
đài CSKH VinID Hotline: 19006959.
Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp thuận
tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên
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