
TERMS & CONDITIONS 

1. ELIGIBLE CUSTOMER: All Mastercard®’s cardholders in Vietnam 

2. PROMOTION PERIOD & MECHANIC:   

A. WEEKLY PROMOTION: 

For all customers:  

• From October 17, 2021 to December 31, 2021 

• Daily 

• Discount 10% capped at VND 100,000 per transaction with Mastercard®’s card. 

• Applicable from 9:00 AM to 11:59 PM 

For new customers on Lazada: 

• From June 01, 2021 to March 31, 2022 

• Every Tuesday & Wednesday 

• Discount VND 50,000 min order VND 100,000 per transaction with Mastercard®’s card. 

• Applicable from 09:00 AM to 11:59 PM 

B. MEGA CAMPAIGN PROMOTION: 

• On Mega Campaign Day: 1- 10/6; 16/6; 7/7; 8/8; 9-10-11/9; 10/10; 11/11; 12-13-14/12 and Monthly from 

28th to 2nd. 

• Discount 20% capped at VND 150,000 per transaction with Mastercard®’s card. 

• Applicable from 00:00 AM to 11:59 PM 

• If Tuesday and Wednesday are on Mega dates, prefer to Mega promotion.  

3. TERMS & CONDITIONS: 

• Customers are required to login on your buyer account on www.lazada.vn website/mobile application of Lazada 

(Or signing up if you are new buyer). Click on the voucher to collect to your wallet and at the checkout page, 

select Credit/Debit card as a payment method, enter your card’s information and enjoy the promotion. 

• The promotion voucher needs to be used within a day after collecting. 

• The promotion is applicable for all Mastercard’s cards in Vietnam. 

• Promotion voucher will be refilled at 9AM, 12PM, 4PM and 6PM on every promotion date. 

• Eligible customer may not receive the Offer if the budget allocated for each Promotional day run out.  

• The promotion is applicable for all products on Lazada website/mobile application (except formula milk for 

under 3 years old baby, baby accessories products, Vinamilk products, pre-paid mobile SIM card, SIM 

accessories, scratch card and mobile phone top up services, some other products are sold and delivered by 

specified suppliers that are not applied for the promotion and can’t be promoted in accordance with the law as 

it stands). 

• The Promotion only applies for retail customers. Lazada/ Mastercard® reserves the right refuse the application 

of the promotion and charge a deduction to the card statement including cancellation of orders and account 

lockout for account / orders showing signs or evidence basis. This is due to the fact that units buy and sell, 

intentionally take advantage of voucher from the promotion, intentionally pass security and promotion rules. 

• When Eligible customers click on voucher to collect to the wallet corresponding to the eligible customers 

agreeing to the terms & conditions of the promotion clearly announced by Lazada and Mastercard®. 

• The promotion can’t be reverted if the order is canceled or exchanged by buyer for any reason. 

• Lazada and Mastercard® would like to refuse orders that do not meet the above conditions. 

4. FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT US VIA (HOTLINE): 1900 1007 

http://www.lazada.vn/


ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

1.  ĐỐI TƯỢNG ƯU ĐÃI: Chủ thẻ Mastercard® 

2. THỜI GIAN & NỘI DUNG ƯU ĐÃI:  

A. ƯU ĐÃI HÀNG TUẦN 

Dành cho tất cả khách hàng: 

• Từ ngày 17/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

• Áp dụng mỗi ngày. 

• Giảm 10% tối đa 100.000đ khi thanh toán bằng thẻ Mastercard®.  

• Trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 23:59 tối. 

Dành cho khách hàng mới tại Lazada: 

• Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 31/3/2022. 

• Từ Thứ Ba và Thứ Tư hàng tuần 

• Giảm 50.000đ cho đơn hàng tối thiểu 100.000đ khi thanh toán bằng thẻ Mastercard®.  

• Trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 23:59 tối. 

B. ƯU ĐÃI MEGA CAMPAIGN:  

• Trong ngày các ngày: 7/7; 8/8; 9-10-11/9; 10/10; 11/11; 12-13-14/12. 

• Giảm 20% tối đa 150.000đ khi thanh toán bằng thẻ Mastercard®.  

• Trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 23:59 tối. 

• Nếu các ngày MEGA diễn ra rơi vào thứ Ba và Thứ Tư, sẽ áp dụng ưu đãi MEGA.  

3. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG PHIẾU GIẢM GIÁ: 

• Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website Lazada.vn và ứng dụng di động Lazada (hoặc đăng kí tài khoản 

nếu là khách hàng mới). Bấm chọn phiếu giảm giá để thu thập về ví và chọn phương thức thanh toán bằng thẻ 

Tín dụng/Ghi nợ, nhập thông tin trên thẻ để nhận được giảm giá tại trang thanh toán. 

• Phiếu giảm giá cần được sử dụng trong ngày sau khi thu thập. 

• Áp dụng cho các đầu thẻ: thẻ phát hành tại Việt Nam thương hiệu tổ chức thẻ Mastercard®. 

• Phiếu giảm giá sẽ được mở vào lúc lúc 9h, 12h, 16h, 18h vào các ngày diễn ra chương trình ưu đãi. 

• Khách hàng có thể không nhận được ưu đãi này nếu ngân sách phân bổ theo ngày đã được sử dụng hết.  

• Áp dụng cho các đơn hàng mua sắm trên Website Lazada.vn hoặc Ứng dụng di động Lazada, ngoại trừ Sim, 

dụng cụ Sim, thẻ cào điện thoại, các dịch vụ nạp tiền trực truyến, sản phẩm sữa cho bé (từ 0 đến dưới 3 tuổi), 

bình sữa, phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sản phẩm từ Vinamilk và 1 số sản phẩm đặc biệt khác được bán và thu tiền 

bởi nhà bán hàng. 

• Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada và Mastercard® bảo lưu quyền từ chối áp dụng chương trình 

ưu đãi và tính phí khấu trừ vào sao kê thẻ bao gồm cả việc hủy đơn hàng và khóa tài khoản đối với các khách 

hàng/đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại, cố tình lợi dụng 

phiếu giảm giá từ chương trình, cố ý vượt qua các quy định về bảo mật và dành cho chương trình. 

• Khi khách hàng bấm chọn phiếu giảm giá để thu thập về ví tương ứng với việc khách hàng đồng ý với điều 

khoản/điều kiện của chương trình được công bố rõ bởi Lazada và Mastercard®. 

• Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất kỳ lý do gì.  

• Lazada và Mastercard® xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên. 

4. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ (HOTLINE): 1900 1007 

 


