THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VISA DINING
DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ VISA INFINITE
Chiêu đãi đặc biệt. Cùng ưu đãi đặc quyền
1.

Ưu đãi: Tặng một (01) món chính cho chủ thẻ Visa Infinite khi dùng bữa từ 02 người trở lên.

2.

Thời gian chương trình: Từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 (áp dụng cho tất cả các ngày trong
thời gian diễn ra chương trình).

3.

Loại thẻ áp dụng: Thẻ Visa Infinite, gồm chủ thẻ chính và thẻ phụ.

4.

Kênh thông tin: Visa sẽ thông qua Aspire LifeStyle (“nhà cung cấp”), để vận hành chương
trình này bao gồm cả việc hỗ trợ chủ thẻ Visa đặt chỗ 24/7:
▪

Số tổng đài: 028 3824 0515 hoặc

▪

Email: visadining@aspirelifestyles.com.

Các ý kiến góp ý, khiếu nại sẽ được phản ánh trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ.
5.

Các nhà hàng tham gia vào chương trình:
Hà Nội:
1. French Grill – JW Marriott Hanoi, 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm,
Hà Nội
2. La Badiane – 10 Nam Ngư, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Club Opera Novel – 17 Tràng Tiền | Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hồ Chí Minh:
1. Lai Restaurant – Tầng 28 Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Bến Nghé, Q.1, HCM
2. Opus Saigon – 12 Phan Kế Bính, Đa Kao, Q.1, HCM
3. Hoi An Sense – 12 Phan Kế Bính, Đa Kao, Q.1, HCM
4. Jardin Des Sens – 251 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, HCM

6.

Phân bổ lượt đặt chỗ: 50 món chính tại các nhà hàng dành riêng cho chủ thẻ Visa Infinite
mỗi tháng.

7.

Điều kiện áp dụng:
▪

Chủ thẻ Visa Infinite được tặng 01 món chính khi dùng bữa từ 02 người trở lên tại các nhà
hàng dành riêng cho chủ thẻ Visa Infinite.

▪

Chủ thẻ được tặng món chính khi sử dụng thêm món ăn hoặc thức uống khác (ví dụ
món khai vị, món tráng miệng, đồ uống…) và thanh toán bằng thẻ Visa. Để tránh hiểu
nhầm, chủ thẻ sẽ không được tặng món chính nếu không sử dụng thêm bất kỳ món ăn
hoặc thức uống nào khác.

▪

Chủ thẻ có thể đặt bàn khi đã hoàn tất lần đặt bàn trước.

▪

Để bảo đảm quyền lợi, chủ thẻ cần mang theo thẻ Visa được sử dụng để đặt bàn và nhà
hàng sẽ kiểm tra thông tin thẻ trước khi tiến hành thanh toán.

8.

Yêu cầu về thời gian đặt giữ chỗ: Việc đặt chỗ được thực hiện trước 01 ngày.

9.

Các bước giao dịch đặt bàn:
▪

Việc đặt bàn phải được thực hiện qua hotline cuả chương trình. Viêc chấp nhận hoặc
thay đổi thông tin đặt bàn phụ thuộc vào tình trạng và khả năng phục vụ của nhà hàng.

▪

Chương trình này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác tại
nhà hàng.

▪

Chương trình này sẽ không xử lý các yêu cầu đặt bàn mà khách hàng đã đặt trước trực
tiếp với nhà hàng.

10. Phí và Lệ phí:
▪

Chủ thẻ Visa Infinite được tặng 01 món chính khi dùng bữa từ 02 người trở lên tại các
nhà hàng dành riêngcho chủ thẻ Visa Infinite.

▪

Tất cả chi phí khác khi dùng bữa tại nhà hàng phải được thanh toán bằng thẻ Visa.

▪

Đối với các giao dịch đặt bàn không được đáp ứng do hết số lượng giới hạn, Aspire
Lifestyle sẽ hỗ trợ chủ thẻ đặt bàn và hưởng ưu đãi tốt nhất tại nhà hàng (ví dụ tặng
thêm món tráng miệng, đồ uống, giảm giá trên hóa đơn…)

11. Hủy đặt bàn, Vắng mặt và Thay đổi đặt bàn: Việc hủy đặt bàn hay không đến nhà hàng theo
ngày giờ đã được xác nhận sẽ chịu các khoản phí (các khoản phí sẽ được trừ trực tiếp vào
tài khoản thẻ) như sau:
▪

Có thể hủy miễn phí trước 2 tiếng trước giờ đã được xác nhận.

▪

Việc hủy trong vòng 2 tiếng trước giờ đã được xác nhận hoặc không đến nhà hàng theo
ngày giờ đã được xác nhận sẽ được tính thành một lần sử dụng trong tháng.

▪

Đối với việc đặt bàn đã được xác nhận, chủ thẻ có thể thay đổi giờ đến dùng bữa hai lần
miễn phí. Khách có thể thay đổi ngày/giờ đến dùng bữa hoặc/và thay đổi nhà hàng nếu
việc thay đổi được thực hiện trước 2 tiếng so với giờ đã được xác nhận. Nếu chủ thẻ vẫn
không thể đến dùng bữa tại nhà hàng sau hai lần thay đổi, việc đặt bàn của chủ thẻ sẽ
được xem như một lần sử dụng.

▪

Thay đổi nhà hàng trong vòng 2 tiếng so với giờ đã được xác nhận sẽ được xem là hủy
bàn đã đặt và vì vậy, sẽ được tính thành một lần sử dụng căn cứ trên ngày đặt.

12. Điều kiện – điều khoản khác:
▪

Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và
tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu
đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ
Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.

▪

Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn
vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì
vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi
này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham
gia vào hợp đồng này.

▪

Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ
thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát,
chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch
thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có
ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

