
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẠI CGV & BHD 

KHI THANH TOÁN QR BẰNG ỨNG DỤNG SACOMBANK PAY 

1. Ưu đãi tại CGV 

Thời gian & 

Địa điểm ưu 

đãi  

Từ 07/12/2018 đến 31/01/2019 (Thứ Hai đến Chủ Nhật):  

• TP. Hồ Chí Minh: CGV Sư Vạn Hạnh, CGV Vivo City, CGV 

Vincom Landmark, CGV Pandora Tân Phú, CGV Aeon Tân Phú 

• TP. Hà Nội: CGV Vincom City Tower, CGV Vincom Nguyễn Chí 

Thanh, CGV Aeon Long Biên, CGV Vincom Royal City 

Nội dung ưu 

đãi 

Khách hàng mua 2 vé phim 2D với giá ưu đãi chỉ 100.000 VND khi thanh 

toán bằng mã QR qua ứng dụng Sacombank Pay 

Kênh áp dụng 

ưu đãi 

Áp dụng cho các giao dịch vé trực tiếp tại quầy vé ở 12 cụm rạp CGV có 

áp dụng ưu đãi.  

Lưu ý: Chương trình KHÔNG áp dụng cho các giao dịch thanh toán trực 

tuyến. 

Cách thức 

nhận ưu đãi 

✓ Bước 1: Chọn mua vé xem phim 2D tại rạp 

✓ Bước 2: Lựa chọn hình thức thanh toán bằng mã QR qua ứng dụng 

Sacombank Pay 

✓ Bước 3: Giao dịch thanh toán thành công 

✓ Bước 4: Nhận vé xem phim.  

*Ghi chú: Vui lòng liên hệ hotline Sacombank để được hỗ trợ các vấn đề 

liên quan đến thanh toán: 1900 5555 88 /(028) 3526 6060 

Điều kiện • Chương trình áp dụng cho cặp vé xem phim 2D cùng suất chiếu, 

cùng hạng ghế (Standard hoặc VIP) tại phòng chiếu thường và phòng 

chiếu Art House. 

• Mỗi khách hàng chỉ được hưởng 1 lần ưu đãi trong mỗi ngày ưu đãi và 

không bị hạn chế số ngày nhận ưu đãi trong suốt thời gian chương 

trình.  

• Trường hợp khách hàng áp dụng ưu đãi hơn 1 lần trong cùng 1 ngày 

thì CGV có quyền từ chối áp dụng ưu đãi. CGV và Sacombank sẽ tiến 

hành thủ tục hoàn tiền cho các giao dịch không hợp lệ này cho khách 

hàng.  

• Sacombank có quyền thu hồi tiền ưu đãi đối với các khách hàng có 

hành vi gian lận khuyến mại. 



 

• Vé xem phim không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn trả. 

• Chương trình áp dụng cho các suất chiếu từ thứ Hai đến Chủ nhật trong 

suốt thời gian diễn ra chương trình (trừ các ngày lễ, Tết theo quy định 

của Nhà Nước). 

• Áp dụng cho tất cả các suất chiếu 2D, NGOẠI TRỪ các phòng chiếu 

đặc biệt như: IMAX, 4DX, Gold Class, L’Amour, Starium, Sweet Box… 

• Khuyến mãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi 

khác của CGV và đối tác.  

• Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu số lượng vé ưu đãi 

tặng khách hàng đạt 3.600 cặp vé trước thời gian kết thúc chương trình 

và theo quy tắc mua trước, hưởng khuyến mại trước. 

• CGV bảo lưu toàn quyền điều chỉnh hoặc kết thúc chương trình tại bất 

kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm 

bồi thường bằng tiền mặt hoặc tài sản. 

• CGV bảo lưu quyền không chấp nhận hoặc từ chối người tham gia có 

dấu hiệu vi phạm các quy định chương trình (căn cứ theo Điều khoản 

sử dụng dịch vụ hoặc có bất kì hành vi nào mà bên tổ chức cho rằng 

là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận). 

• CGV bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi và/hoặc điều chỉnh toàn bộ hoặc 

một phần bất kì các điều kiện và điều khoản của chương trình tại bất 

kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho người tham gia. 

• Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của CGV là quyết định 

cuối cùng.                                           

 

2. Ưu đãi tại BHD: 

Thời gian 

chương trình 

Từ 01 – 31/01/2019 hoặc cho đến khi hết số lượng combo ưu đãi 

Nội dung ưu 

đãi 

Khách hàng được mua 1 combo (gồm 01 vé xem phim 2D và 01 bắp 32 

OZ) với giá 50.000 VNĐ khi sử dụng hình thức thanh toán bằng mã QR 

bằng ứng dụng Sacombank Pay trong thời gian chương trình.   

Địa điểm ưu 

đãi 

Chương trình chỉ áp dụng cho giao dịch mua vé trực tiếp tại hệ thống cụm 

rạp BHD gồm: 

• [BHD Star Icon 68 – Lầu 3 & 4, Số 2 Hải Triều, Q.1, Tp.HCM];  



 

• [BHD Star Vincom Thảo Điền – Lầu 5, Vincom Mega Mall Thảo 

Điền, Số 159 Xa lộ Hà Nội, Q.2, Tp.HCM]; 

• [BHD Star Vincom 3/2 – Lầu 4, Maximark 3. 2, Đường 3 Tháng 

Hai, Q.10, Tp.HCM]; 

• [BHD Star Vincom Quang Trung – Tầng B1 & B2, Vincom Quang 

Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Tp.HCM]; 

• [BHD Star Phạm Hùng – Lầu 4, Tòa nhà Satra Centre Mall, C6/27 

Đường Phạm Hùng, Bình Chánh, Tp.HCM]; 

• [BHD Star Vincom Lê Văn Việt – Lầu 4, Vincom Lê Văn Việt, 50 

Lê Văn Việt, Q9, Tp.HCM]; 

• [BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch – 2 Phạm Ngọc Thạch, Hà 

Nội]; 

•  [BHD Star Discovery Cầu Giấy – 302 Cầu Giấy, Hà Nội]. 

Điều kiện - Mỗi khách hàng chỉ được hưởng 2 lần ưu đãi trong ngày ưu đãi và 

không bị hạn chế số lần nhận ưu đãi trong suốt thời gian chương trình.  

- Vé xem phim không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn trả. 

- Áp dụng cho tất cả các suất chiếu 2D bao gồm cả định dạng âm 

thanh ATMOS 

- Áp dụng cho ghế Thường, VIP, Normal. 

- Không áp dụng cho ghế phòng First Class và Ghế Deluxe, Ghế Sofa, 

Ghế Family Sofa 

- Áp dụng đồng thời các chương trình giảm giá khuyến mãi khác của 

cụm rạp BHD trong thời gian hiệu lực. 

- Áp dụng cho tất cả các suất chiếu trong tuần bao gồm các suất chiếu 

sớm, sneakshow 

- Áp dụng cho tất cả các ngày trong năm không bao gồm các ngày Lễ 

& Tết 

- Không áp dụng quy đổi thành tiền mặt 

 

 


