Chương Trình Khuyến Mãi
“Thứ 6 vui vẻ - Mua sắm ưu đãi cùng Mastercard®
Giảm ngay đến 900.000 đ”
1. Thời gian chương trình Khuyến Mãi:
Các thứ 6 mỗi tuần tháng 08 (03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08)
2. Hình thức:
Thanh toá n bà ng thẻ Mastercard® online (chọn phương thức thanh toán Mastercard®) vào
mỗi thứ 6 được giả m ngay lên đến 900.000 đồng khi mua tất cả sản phẩm có giá thanh toán
cuối cùng trên 5 triệu và thanh toán 100% bằng thẻ Mastercard®.
Chi tiết ưu đãi:
 Giảm thêm 300.000 đồng khi mua sản phẩm có giá thanh toán cuối cùng trên 5 triệu
bà ng thẻ Mastercard® online vào Thứ 6 hàng tuần.
 Được giảm thêm trên giá đã giảm của các chương trình ưu đãi khác của Mastercard®
Các ưu đãi khác của Mastercard® trong tháng 08:
 Giảm 600.000 đồng khi mua các sản phẩm có giá từ 10 triệu đồng trong Tuần Lễ Vàng
– theo thương hiệu tại Nguyễn Kim
o Sony ( 03/08-09/08)
o Panasonic ( 10/08 – 16/08)
o Electrolux ( 17/08 - 23/08)
o Toshiba ( 24/08 – 30/08)
 Giảm 600,000 đồng khi mua danh mục Tủ lạnh có giá từ 10 triệu trở lên (03/08 – 31/08)
(Hitachi/Samsung/Sharp/LG/Mitsubishi/Aqua)
Thứ tự giảm thẻ: Giá niêm yết/giảm ưu đãi Nguyễn Kim/giảm thêm Mastercard® (giá
giảm trực tiếp trên đơn hàng).
3. Đối tượng:

Cá c khuyé n mã i tren á p dụ ng cho khá ch hà ng mua lẻ là chủ thẻ Mastercard® mua hàng qua
cổng Mastercard- Thứ 6 online tại nguyenkim.com; khong á p dụ ng cho khá ch hà ng là cá c
tỏ chức / cong ty.
4. Link Chương trình khuyến mãi:
https://www.nguyenkim.com/khuyen-mai-tung-bung-le-hoi-mastercard-online-thu-6.html
5. Các Điều Kiện và Điều Khoản Khác:
a. Mõ i khá ch hà ng chủ thẻ Mastercard® chỉ được nhạ n ưu đã i giả m thẻ 1 là n cho 1 sả n phả m
trong 1 ngày chạy chương trình
b. Sẽ thu hò i khoả n tiè n giả m giá ưu đã i né u khá ch hà ng đỏ i hoạ c trả hà ng.
c. Cá c Điè u Kiẹ n và Điè u Khoả n có thẻ được thay đỏ i bá t cứ lú c nà o mà khong cà n bá o trước;
Trung tâm thương mại điện tử Nguyẽ n Kim và Mastercard có quyè n thay đỏ i và điè u chỉnh
danh mụ c hà ng khuyé n mã i Mastercard tù y theo thực trạ ng só lượng hà ng hoá khuyé n mã i
được cung cá p tạ i website TMĐT Nguyẽ n Kim.
d. Trong mọ i trường hợp khié u nạ i, quyé t định củ a Nguyẽ n Kim là quyé t định cuối cùng.
e. Đẻ bié t them vè mọ i thong tin vè chương trình, vui lò ng lien hẹ hotline 19001267 (bấm
phím 1)
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