
 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“MUA SẮM THẢ GA – BAO LA GIẢM GIÁ”  

VỚI THẺ MASTERCARD 
 

1. Chương Trình “Mua sắm thả ga – Bao la giảm giá với thẻ MasterCard” (“Chương Trình”) có hiệu lực từ 

9h vào các ngày diễn ra chương trình từ ngày 11/01/2021 đến 31/03/2021 (“Thời Gian Chương Trình”) 

2. Chương Trình chỉ áp dụng cho Chủ thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam thương hiệu tổ chức thẻ 

MasterCard (“Chủ thẻ”)  

3. Nội dung chi tiết của Chương Trình: 

3.1 Chi tiết ưu đãi (“Ưu Đãi”): áp dụng khi mua tại www.tiki.vn hoặc ứng dụng TIKI trên điện thoại 

(TIKI App) 

a. Ưu đãi Hàng Tiêu Dùng: 

- Giảm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 300.000 đồng thuộc ngành hàng tiêu dùng – bao gồm sản phẩm 

thuộc Mẹ & Bé, Làm Đẹp & Sức Khỏe, Hàng Tiêu Dùng & Thực Phẩm.  

- Tối đa 25 suất/ngày. Giới hạn mỗi KH nhận 1 ưu đãi/ tuần 

b. Ưu Đãi Thứ 3 & thứ 4 hàng tuần 

- Giảm 100.000 đồng cho đơn hàng từ 1.000.000 đồng vào các ngày thứ 3 – 4 hàng tuần. Áp dụng cho 

tất cả ngành hàng.  

- Tối đa 500 suất/ngày. Giới hạn mỗi KH nhận 1 ưu đãi/ tuần 

3.2 Để nhận được Ưu Đãi, ở bước thanh toán, Chủ Thẻ chọn phương thức thanh toán: “Ưu đãi thẻ 

MasterCard” để được nhận ưu đãi giảm giá trực tiếp 

3.3 Chương Trình không áp dụng cho: sữa cho bé dưới 24 tháng tuổi và rượu (theo thông báo của TIKI theo từng 

thời điểm). Trường hợp phát hiện đơn hàng có sản phẩm không thuộc danh mục được áp dụng khuyến 

mãi TIKI xin phép hủy đơn hàng ngay lập tức 

3.4 TIKI bảo lưu quyền từ chối thực hiện đơn hàng không đáp ứng các điều kiện của ChươngTrình 

4. Ưu Đãi chỉ dành cho khách hàng mua bán lẻ. TIKI bảo lưu quyền từ chối áp dụng Chương Trình cho các đơn 

hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại. Trong trường hợp xảy ra 

tranh chấp, quyết định của TIKI sẽ là quyết định cuối cùng 

5. Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:  

TIKI hotline: 1900-6035 (từ 8h đến 21h, kể cả T7 & CN) hoặc gửi thông tin về hotro@tiki.vn 

 

http://www.tiki.vn/

