ƯU ĐÃI MỖI NGÀY DÀNH RIÊNG THẺ SACOMBANK JCB TẠI VIỆT NAM_08.2018
LĨNH VỰC

TÊN ĐIỂM BÁN HÀNG

ĐỊA CHỈ/PHẠM VI

THỜI GIAN ÁP DỤNG

NỘI DUNG ƯU ĐÃI

ẨM THỰC

THE PIZZA COMPANY

Toàn hệ thống

01/08/2018 - 31/12/2018

214.500VND so với giá gốc 89.000 - 429.000 VND)
* Không áp dụng ngày Lễ, Tết
* Không áp dụng tách bàn, tách hóa đơn

ẨM THỰC

TRÀ SỮA SHARE TEA

Toàn hệ thống

01/08/2018 - 31/12/2018

Thứ 3 hàng tuần: Giảm giá 30%

GIẢI TRÍ

GALAXY CINEMA

Toàn hệ thống

01/08/2018 - 31/01/2019

DU LỊCH

VNTRIP

www.vntrip.vn

01/08/2018 - 31/01/2019

ẨM THỰC

SUMO BBQ

Toàn hệ thống

01/08/2018 - 31/01/2019

Thứ 2 hàng tuần: Giảm giá 50% áp dụng cho Pizza bất kỳ trong menu chính (Cụ thể giá ưu đãi giảm còn 44.500 -

Thứ 4 hàng tuần: Mua 01 vé xem phim - Tặng 01 vé xem phim miễn phí
* Vé miễn phí là vé xem cùng bộ phim, cùng xuất chiếu và cùng ngày với vé được mua
* Chỉ áp dụng với vé xem phim 2D
* Mỗi thẻ JCB sẽ nhận được ưu đãi tối đa 01 lần cho 02 vé miễn phí/ rạp/ ngày

Thứ 5

hàng tuần: Giảm giá 30% (tối đa 2,000,000 VND) khi đặt phòng khách sạn nội địa trên www.vntrip.vn

* Khách hàng nhập mã JCB30GO tại mục thanh toán để nhận ưu đãi
* Mỗi thẻ JCB sẽ nhận được ưu đãi tối đa 01 lần/ ngày

Thứ 6

hàng tuần: Giảm giá 30% menu buffet (tối đa 500,000 VND)

* Ưu đãi tối đa 500,000 VND/ 1 hóa đơn

Thứ 7 hàng tuần: Giảm giá 25% (tối đa 300,000 VND) tại www.tiki.vn
MUA SẮM ONLINE

TIKI

www.tiki.vn

01/08/2018 - 31/01/2019

* Ưu đãi áp dụng tối đa 01 lần/ thẻ/ ngày
* Để nhận được ưu đãi chương trình, ở bước thanh toán, vui lòng chọn phương thức " Thanh toán với thẻ JCB Giảm
25% tối đa 300.000 đồng"
* Không áp dụng cho giao dịch trả góp
* Các sản phẩm không bao gồm: Dịch vụ tiện ích (thẻ điện thoại, thẻ trò chơi ...), tã sữa, vé máy bay, phiếu giảm giá,
dịch vụ (du lịch, spa, ...), sản phẩm bảo hiểm

Chủ Nhật
SIÊU THỊ

AEON CITIMART

Toàn hệ thống

01/08/2018 - 31/01/2019

*
*
*
*

hàng tuần: Nhận Voucher 100,000 VND với hóa đơn từ 700,000 VND

Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 Voucher trong ngày.
Hóa đơn nhận Voucher chỉ có giá trị trong ngày và Khách hàng phải trình CMND/ Passport để nhận Voucher.
Ưu đãi áp dụng cho 1 lần/ khách hàng/ cửa hàng/ ngày
Chương trình không áp dụng tại Trung tâm phân phối sỉ miền Nam & Aeon Citimart Kiên Giang

Lưu ý: Tất cả ưu đãi trên có thể kết thúc trước thời hạn do hết ngân sách chương trình mà không cần thông báo đến khách hàng và không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

