
 
 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHI THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG THẺ SACOMBANK 
 

WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG ƯU ĐÃI NỘI DUNG ƯU ĐÃI THẺ ÁP DỤNG THỜI HẠN (*) 

G KITCHEN 
 

www.gkitchen.com; 

Ứng dụng G Kitchen 

 
 

Hoàn 20% (tối đa 200.000 VND) cho giá trị đơn hàng bất kỳ 
 

▪ Không giới hạn số lượt ưu đãi với Chủ thẻ; 

▪ Ưu đãi áp dụng đồng thời các ưu đãi hiện có tại G Kitchen; 

▪ Áp dụng giao hàng tại TP.Hồ Chí Minh (trừ Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn); 

▪ Ưu đãi không quy đổi ra tiền mặt hoặc sản phẩm và không được phép chuyển nhượng; 

▪ Thời gian hoàn tiền ưu đãi vào thẻ: Trước ngày 30/07/2020. 

Thẻ TDQT Đến 30/06/2020 

VINAMILK 
 

www.giacmosuaviet.com.vn 

 

Hoàn 150.000 VND cho đơn hàng từ 500.000 VND khi thanh toán QR code qua Sacombank Pay 

tại  www.giacmosuaviet.com.vn   
 

▪ Áp dụng tất cả sản phẩm (trừ sản phẩm sữa bột cho trẻ dưới 02 tuổi);  

▪ Ưu đãi áp dụng đồng thời với ưu đãi khác hiện có tại Vinamilk; 

▪ Không áp dụng cho giao dịch thanh toán từ Tài khoản Sacombank Pay; 

▪ Mỗi Chủ thẻ được ưu đãi 01 lần/ tháng.Trường hợp Chủ thẻ sở hữu nhiều thẻ, ưu đãi sẽ áp dụng 

cho 01 giao dịch hợp lệ đầu tiên (xác định chủ thẻ theo số CMND/CCCD/Hộ chiếu); 

▪ Số lượt ưu đãi toàn chương trình: 1,666 lượt; 

▪ Danh sách giao dịch hợp lệ được chốt vào ngày 30 hàng tháng và Sacombank hoàn tiền ưu đãi 

cho khách hàng trước ngày 20 của tháng tiếp theo liền kề. 

Thẻ QT 

Thứ Năm, Thứ Sáu 

hàng tuần;  

Đến 31/12/2020  

 

LAZADA 
 

www.lazada.vn;  

Ứng dụng Lazada 

 

 

 

Giảm 10% (tối đa 100.000VND) cho đơn hàng từ 500.000VND 
 

▪ Khách hàng cập nhật Phiếu Giảm Giá và chọn phương thức thanh toán bằng thẻ Sacombank 

để nhận ưu đãi; 

▪ Mỗi khách hàng được ưu đãi 01 lần; 

▪ Áp dụng cho tất cả sản phẩm (ngoại trừ sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em, các sản phẩm của 

Vinamilk, một số sản phẩm khác được bán và giao bởi một số nhà cung cấp được ghi rõ không 

áp dụng hình thức thu thập phiếu khuyến mại, sản phẩm không được khuyến mại theo quy định 

của pháp luật hoặc các sản phẩm khác theo thỏa thuận giữa Các Bên tại từng thời điểm). 

Thẻ TDQT 

Thứ Tư hàng tuần  

(9h – 12h); 

Từ 15/04 - 30/06/2020  

http://www.gkitchen.com/
http://www.giacmosuaviet.com.vn/
http://www.giacmosuaviet.com.vn/
http://www.lazada.vn/


WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG ƯU ĐÃI NỘI DUNG ƯU ĐÃI THẺ ÁP DỤNG THỜI HẠN (*) 

TIKI 
 

www.tiki.vn; 

Ứng dụng Tiki  

Giảm 150.000VND cho đơn hàng từ 1.500.000VND 
 

▪ Áp dụng cho tất cả sản phẩm được phân phối bởi Tiki Trading thuộc ngành hàng Điện thoại - 

Máy tính bảng, Phụ kiện số - Thiết bị số, Camera, Laptop, Mẹ bé (trừ sản phẩm tã bỉm), Làm 

đẹp - sức khỏe, Phụ kiện ô tô - xe máy, Thời trang, Điện gia dụng, Nhà cửa đời sống, Thể Thao, 

và Ô tô - xe máy; 

▪ Không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi khác. 

Thẻ TDQT 

Thứ Sáu, Thứ Bảy  

hàng tuần (9h – 24h); 

Đến 31/08/2020 

SHOPEE 
 

www.shopee.vn; 

Ứng dụng Shopee 

 

Giảm 150.000VND cho đơn hàng từ 1.000.000VND  
 

▪ Ưu đãi cho tất cả sản phẩm (trừ sim điện thoại, thẻ cào, E-voucher, đơn hàng do người bán tự 

vận chuyển); 

▪ Mỗi Thẻ được ưu đãi 01 lần/ tháng; 

▪ Không áp dụng đồng thời với ưu đãi khác và giao dịch hủy, giao dịch hoàn 100%.  

Trường hợp trả/ đổi khi thanh toán thành công ưu đãi tính trên giá trị thanh toán thực; 

▪ Số lượt ưu đãi: 110 lượt ưu đãi/ ngày chương trình.  

Thẻ TDQT 

 

Thứ Bảy hàng tuần  

(9h – 24h); 

Đến 27/06/2020  

NOW 
 

Ứng dụng Now 

 

Giảm 20.000VND cho đơn hàng từ 80.000VND 
 

▪ Mỗi Chủ thẻ được áp dụng 01 lần/ ngày chương trình; 

▪ Áp dụng cho đồ ăn và thức uống; 

▪ Áp dụng đồng thời với ưu đãi khác của các đối tác nhà hàng của NOW. 

Thẻ TDQT Đến 31/07/2020 

BAEMIN 
 

Ứng dụng Baemin 

 

Giảm 30.000VND cho đơn hàng từ 50.000VND  
 

▪ Khách hàng nhập mã BAEMINSACOM khi thanh toán; 

▪ Mỗi tài khoản BEAMIN được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình. 

Thẻ TDQT Đến 30/06/2020 

LOSHIP 
 

Ứng dụng Loship 
 

Giảm 15% cho đơn hàng từ 50.000VND  
 

▪ Khách hàng nhập mã: LOSHIPSACOM khi thanh toán; 

▪ Giảm tối đa 200.000 VND cho một chủ thẻ; 

▪ Mỗi tài khoản Loship được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình. 

Thẻ TDQT Đến 30/06/2020 

(*) Thời hạn Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt ngân sách/ số lượt ưu đãi tối đa. 

http://www.tiki.vn/
http://www.shopee.vn/

