Chương Trình Khuyến Mãi
“TIÊN TRI WORLDCUPTM 2018”
1. Thời gian chương trình Khuyến Mãi: Từ 04/06/2018 đế n 10/07/2018 hoặc đến khi hết
ngân sách
2. Hình thức:
 Thanh toá n bà ng thể Visa được giảm thêm 10% tối đa 500,000 đò ng áp dụng cho danh
mục sản phẩm Tivi UHD từ 49 inch trở lên

3. Đối tượng:
Cá c khuyế n mã i trên á p dụ ng cho khá ch hà ng mua lể là chủ thể Visa mua hà ng trực tiế p tạ i
cá c STĐM Nguyễ n Kim và trên website nguyenkim.com; khong á p dụ ng cho khá ch hà ng là cá c
tỏ chức / cong ty;
4. Các Điều Kiện và Điều Khoản Khác:
a. Mõ i khá ch hà ng chủ thể Visa chỉ được nhạ n ưu đã i giả m thể 1 là n cho 1 sản phẩm trong
suốt chương trình.
b. Áp dụng cho 1380 khách hàng đầu tiên từ 04/06/2018 đến 10/07/2018
c. Sễ thu hò i khoả n tiề n giả m giá ưu đã i nế u khá ch hà ng đỏ i hoạ c trả hà ng.
d. Cá c Điề u Kiệ n và Điề u Khoả n có thể được thay đỏ i bá t cứ lú c nà o mà khong cà n bá o trước;
STĐM Nguyễ n Kim và Visa có quyề n thay đỏ i và điề u chỉnh danh mụ c hà ng khuyế n mã i Visa
tù y thêo thực trạ ng só lượng hà ng hoá khuyế n mã i được cung cá p tạ i cá c STDM Nguyễ n
Kim.
e. Trong mọ i trường hợp khiế u nạ i, quyế t định củ a STDM Nguyễ n Kim là quyế t định chung
cuọ c.
f. Để biế t thêm về mọ i thong tin về chương trình, vui lò ng liên hệ hotline 1900 1267 hay quà y
Dịch Vụ Khá ch Hà ng tạ i cá c trung tam mua sá m thuọ c hệ thó ng STDM Nguyễ n Kim.
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