THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:
“TIÊU MASTERCARD® - NHẬN NGAY LÌ XÌ”
1. Địa điểm áp dụng: website/ứng dụng di động trang thương mại điện tử Adayroi.
2. Đối tượng áp dụng: khách hàng là chủ thẻ Mastercard® đồng thời là chủ thẻ VinID thanh
toán thành công tại website/ứng dụng di động Adayroi
3. Cách thức tham gia:
Chương trình Giảm giá hàng ngày:


Giảm 15% tối đa 200.000VNĐ cho đơn hàng có giá trị tối thiếu 500.000VNĐ khi thanh
toán thành công bằng thẻ Mastercard®;



Thời gian: Bắt đầu lúc 09h00 tất cả các ngày trong tuần từ 01/11 đến hết 31/12/2018.
Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách/lượt sử dụng;



Mỗi chủ thẻ chỉ nhận ưu đãi tối đa 10 lần/toàn thời gian diễn ra chương trình;



Áp dụng 100 lượt thanh toán thành công đầu tiên trong ngày ưu đãi;



Chương trình áp dụng cho tất cả các sản phẩm trên Adayroi, ngoại trừ: Sim-thẻ cào điện
thoại, Thẻ VinD Giftcard, thẻ Prepaid Vinmec, Xe máy Klara, Ô tô Vinfast;



Không áp dụng cho các đơn hàng hủy/đổi/trả và không được quy đổi thành tiền mặt;



Không áp dụng đồng thời với các mã giảm giá/hình thức thanh toán khác;



Chương trình chỉ dành cho khách lẻ, Adayroi được quyền từ chối áp dụng cho các đơn
hàng có cơ sở chứng minh mua đi bán lại.

Chương trình Tặng điểm VinID:


Mỗi đơn hàng thanh toán bằng thẻ Mastercard® từ 300.000VNĐ trở lên sẽ được tặng
50 điểm VinID tương đương 50.000VNĐ vào chính tài khoản VinID của khách hàng được
ghi nhận trên hệ thống của Adayroi;



Các giao dịch thực hiện bằng thẻ Mastercard® nhưng tài khoản Adayroi không kết nối
với thẻ VinID sẽ không được hoàn tiền;



01 khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi tối đa 05 lần/toàn thời gian chương trình;



Chương trình không áp dụng đối với các đơn hàng hủy, đổi, trả;



Chương trình được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác do Adayroi
quy định ngoại trừ chương trình “Giảm giá 15% cho chủ thẻ Mastercard® diễn ra từ
01/11 – 31/12/2018” hiện có trên Adayroi;



Thời gian giao dich: từ ngày 15/12/2018 – 15/01/2018;



Thời gian hoàn tiền:
STT

Thời gian thanh toán và đóng đơn
(không phát sinh hủy, đổi, trả)

Thời gian hoàn tiền

1

Từ 15/12/2018 – 20/12/2018

28/12/2018

2

21/12/2018 – 27/12/2018

04/01/2019

3

28/12/2018 – 03/01/2019

11/01/2019

4

04/01/2019 – 10/01/2019

18/01/2019

5

11/01/2019 – 15/01/2019

25/01/2019

6

Đơn hàng đóng sau ngày 15/01

31/01/2019

*Lưu ý: Những đơn hàng trạng thái chưa đóng sẽ được theo dõi để cộng điểm cho kỳ tiếp theo.
Chương trình Quà tặng:


Khách hàng là thành viên của Adayroi khi thanh toán bằng thẻ Mastercard® trên
Adayroi sẽ có cơ hội tham dự chương trình Quà tặng;



Tổng giá trị giải thưởng lên đến 70.000.000đ, bao gồm:
 01 Giải Đặc biệt: 01 Iphone XS Max 64GB trị giá 28 triệu đồng
 01 Giải nhất: 01 Ipad trị giá 15 triệu đồng
 02 Giải nhì: mỗi giải 01 Giftcard VinID 5 triệu đồng
 03 Giải ba: mỗi giải 01 Giftcard VinID trị giá 2 triệu đồng
 10 Giải khuyến khích: mỗi giải 01 Giftcard VinID trị giá 1 triệu đồng;



Thời gian công bố khách hàng trúng giải: Ngày 25/01/2019;



Cách thức tính giải: Tổng giá trị các giao dịch qua thẻ Mastercard® của khách hàng tích
lũy từ ngày 15/12/2018 – 15/01/2019 theo thứ tự giảm dần (từ cao xuống thấp);



Một tài khoản Adayroi sẽ được ghi nhận kết quả giao dịch của 01 thẻ Mastercard®.
Trường hợp một tài khoản sử dụng nhiều thẻ, khách hàng sẽ được ghi nhận kết quả của
thẻ có giá trị giao dịch cao nhất;



Tổng giá trị đơn hàng tích lũy cao nhất của mỗi khách hàng trúng giải tối thiểu phải gấp
đôi giá trị giải thưởng mà khách hàng trúng giải;



Nếu có nhiều khách hàng có cùng tổng giá trị đơn hàng tích lũy thì quà tặng sẽ áp dụng
cho khách hàng có thời gian đặt hàng thỏa điều kiện sớm nhất. Danh sách khách hàng
trúng giải sẽ được công bố trên fanpage Adayroi và gọi điện thoại thông báo trực tiếp;



Thời gian tặng quà: Adayroi liên hệ khách hàng nhận quà trong vòng 05 ngày kể từ ngày
công bố kết quả;



Khách hàng trúng thưởng phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh cho việc nhận thưởng (nếu
có) và thuế thu nhập cá nhân đối với các giải thưởng trị giá trên 10.000.000 VNĐ theo
quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;



Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mại này
trên www.adayroi.com , Adayroi có trách nhiệm giải quyết.Nếu không thỏa thuận được
tranh chấp sẽ xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;



Chương trình không áp dụng đối với các đơn hàng đã đóng trên hệ thống của Adayroi và
không phát sinh hoàn, hủy, đổi, trả. Chương trình được áp dụng đối với các giao dịch
chuyển đổi sang hình thức trả góp có trên trang www.adayroi.com.

4. Tổng đài hỗ trợ Adayroi: 1900 1901.

