
 

“THỨ 5 DIỆU KỲ” CÙNG THẺ TÍN DỤNG NAM A BANK JCB 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẠI BHD CINEPLEX 

1. Nội dung ưu đãi: Mua combo 2 vé 2D chỉ 89.000 VNĐ vào mỗi thứ 5 hàng tuần khi 

thanh toán thành công bằng thẻ  tín dụng Nam A Bank JCB. 

2. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 30/01/2020 – 31/03/2020 

3. Điều kiện sử dụng: 

- Áp dụng khi Chủ Thẻ JCB thanh toán trực tiếp tại rạp chiếu phim BHD và áp dụng 

cho tất cả các các bộ phim hiện hành 

- Khuyến mãi áp dụng cho vé 2D của tất cả các suất chiếu, kể cả suất chiếu ngày 

Lễ 

- Mỗi chủ thẻ được tham gia sử dụng khuyến mãi 1 lần/tuần. 

- Áp dụng cho các Suất chiếu sớm và Suất chiếu đặc biệt tại tất cả các cụm rạp của 

BHD Star. Không phụ thu ghế, ATMOS. 

- Không áp dụng cho phòng chiếu First Class, phòng Deluxe và phòng Onyx. 

- Chương trình này không hỗ trợ các giao dịch hủy, đổi trả đối với các đơn hàng đã 

thanh toán thành công. 

- Khi thanh toán, nếu khách hàng KHÔNG được giảm giá vui lòng gọi Hotline: 1900 

54 54 36 để nhận hướng dẫn trước khi xác nhận thanh toán 

- Chương trình không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác tại rạp. 

- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách khuyến mãi hoặc 

tạm dừng nếu có dấu hiệu gian lận, đầu cơ. 

- JCB có thể thay đổi nội dung chương trình mà không cần báo trước để nâng cao 

chất lượng của dịch vụ. 

- BHD và JCB xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên. 

Để tham gia chương trình, Chủ Thẻ thực hiện các bước sau: 

- Tại quầy thu ngân, Chủ Thẻ JCB thanh toán bằng thẻ JCB qua máy POS tại quầy. 

- Do số lượt ưu đãi có giới hạn, chủ thẻ vui lòng hỏi lại quầy thu ngân để kiểm tra số 

lượng khuyến mãi, JCB và BHD không chịu trách nhiệm khi số lượt ưu đãi đã hết 

- Chương trình ưu đãi diễn ra mỗi tuần, nếu không sử dụng được trong tuần này, 

Quý Khách có thể tham gia vào tuần tiếp theo. 

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE): 1900 5454 36  

 


