
                                                                     

Thể lệ Chương Trình Khuyến Mãi  

“CÙNG JCB KHÁM PHÁ MÓN Á & VI VU NHẬT BẢN” 

1. Tên chương trình: “Cùng JCB – Khám phá món Á & Vi vu Nhật Bản”. 

2. Chi tiết chương trình:  

✓ Ưu đãi Giảm giá: Giảm giá 30% tổng hóa đơn (chưa bao gồm VAT) tối đa 300.000 VND cho 

các khách hàng thanh toán tại nhà hàng bằng thẻ JCB vào thứ 6, thứ 7 & chủ nhật hàng tuần. 

✓ Quay số trúng thưởng: Với mỗi hóa đơn từ 300.000 VND (chưa bao gồm VAT) vào tất cả các 

ngày trong tuần, chủ thẻ JCB nhận mã quay số trúng thưởng và có cơ hội trúng chuyến du 

lịch Nhật Bản trọn gói tại Vietravel.  

3. Thời gian áp dụng: 

✓ Ưu đãi giảm giá: Áp dụng từ 22/02/2019 đến 22/08/2019. 

✓ Quay số trúng thưởng: Áp dụng từ 22/02/2019 đến 22/03/2019. 

4. Thương hiệu & Địa điểm áp dụng: Hệ thống nhà hàng Kichi-Kichi, Hutong, Phố Ngon 37 và Gogi 

House tại Việt Nam.  

5. Điều kiện & Điều khoản chương trình: 

Ưu đãi giảm giá: Chương trình không áp dụng đồng thời với các Ưu đãi khác tại nhà hàng. 

Quay số trúng thưởng:  

• Chương trình không áp dụng cho nhân viên của Golden Gate và JCB. 

• Khách hàng thuộc đối tượng hưởng chương trình Quay số trúng thưởng sẽ nhận được 01 “Mã 

Quay Số Trúng Thưởng” tham gia quay số trúng thưởng sau khi nhập đầy đủ các thông tin 

cần thiết bao gồm: (1) Họ và tên, (2) Số điện thoại, (3) Email, (4) Số tham chiếu trên biên lai 

thẻ JCB và (5) Số bill trên hóa đơn của nhà hàng.  

• Sau khi đăng kí thông tin, hệ thống sẽ trả về cho khách hàng ngẫu nhiên 01 “Mã Quay Số 

Trúng Thưởng” tham gia chương trình quay số trúng thưởng. Khách hàng có trách nhiệm tự 

lưu giữ các thông tin về “Mã Quay Số Trúng Thưởng”, hóa đơn sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, 

biên lai trả tiền bằng thẻ JCB để làm bằng chứng xác định trúng thưởng. 



• Mỗi mã ưu đãi sẽ tương ứng với 01 hóa đơn thanh toán. Mỗi khách hàng sẽ được tham gia 

nhiều lần trong khuôn khổ chương trình. 

• Mã số ưu đãi gồm 9 ký tự tạo ngẫu nhiên không trùng nhau bao gồm số và chữ được viết 

thường và viết hoa. 

• Khách hàng tham gia chương trình cần tuân thủ theo quy định xác nhận trúng thưởng, trao 

thưởng, nhận thưởng của Ban tổ chức. 

• “Mã Quay Số Trúng Thưởng” có giá trị quay số trúng thưởng vào cuối chương trình với 06 giải 

thưởng, mỗi giải thưởng tương ứng với 01 voucher du lịch Nhật Bản trị giá 30.000.000 VNĐ 

cho 01 người. Các chi phí phát sinh thêm khách hàng sẽ trực tiếp thanh toán. 

• Khách hàng được lựa chọn các chuyến đi Nhật Bản từ 30.000.000 VNĐ trở xuống của công 

ty Viettravel (tham khảo tại link: https://travel.com.vn ). 

• Trong trường hợp, khách hàng lựa chọn các chuyến đi Nhật bản từ 30.000.000 VNĐ trở lên, 

khách hàng cần chi trả thêm phần tiền chênh lệch. 

• Khách hàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà Nước. 

• Khách hàng không bắt buộc phải có ưu đãi giảm giá mới được tham gia chương trình Quay 

số trúng thưởng.  

• JCB & Ngân hàng sẽ công bố ngưng chương trình trên website khi ngân sách đã hết mà 

không cần báo trước. 

• GoGi House, Kichi-Kichi, Hutong & Phố ngon 37 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). 

• GoGi House, Kichi-Kichi, Hutong & Phố ngon 37 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. 

• GoGi House, Kichi-Kichi, Hutong & Phố ngon 37 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 mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của GoGi House, Kichi-Kichi, Hutong & Phố ngon 

37 là quyết định cuối cùng; 

• Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng xem chi tiết tại: 

http://danhcathanhxuan.mkit.vn/  hoặc liên hệ Hotline: 1900 6622.  

https://travel.com.vn/
http://danhcathanhxuan.mkit.vn/

