
                                                                                                                                                 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHI TIẾT 

Giảm 25%, tối đa 300.000 VNĐ khi thanh toán với thẻ JCB tại Tiki.vn hoặc Tiki App.  
Áp dụng vào Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần. 
Điều kiện áp dụng: 

 Ưu đãi áp dụng từ 9h sáng thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trong suốt Thời Gian Chương Trình. 

 Ưu Đãi chỉ áp dụng cho 290 Chủ Thẻ có giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi ngày 

 Mỗi Chủ Thẻ chỉ được hưởng ưu đãi một (01) lần một (01) tuần trong thời gian diễn ra 
chương trình  

 Để nhận được ưu đãi, ở bước thanh toán, Chủ Thẻ chọn phương thức thanh toán: 
“Thẻ JCB giảm 25% tối đa 300K” 

 Chương Trình không áp dụng cho: Vé máy bay, Phiếu quà tặng, Dịch vụ Tiện ích (Thẻ 
cào điện thoại, thẻ game,...), Tã, bỉm, sữa, thực phẩm ăn dặm, Bia, Mì gói, Điện thoại phổ 
thông, Các sản phẩm điện thoại, Tivi, Thiết bị số - Phụ kiện số (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 

 Chương trình không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi nhập mã giảm 
giá khác và chương trình Trả góp . 

 Chỉ áp dụng cho tất cả thẻJCB có số thẻ (số BIN) bắt đầu bằng: 356771, 356418, 
356481, 356519, 356794, 356438, 356793, 356513, 356791, 356770, 356419, 356480, 
356519, 356795, 356438, 356519, 356681, 356725, 356435, 356433, 356062, 356505, 
353301, 356438, 357703, 357113, 356395, 356790, 356780, 356394, 356505, 357712, 
357113, 357112, 356680, 356505. 

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

 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 

 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 

 


