
 
 
 

 
 ONLINE PROMOTION -  LƯỚT JCB SĂN DEAL RƯỚC “TÁO” 

 
   ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 

 

 

 

1. Chương Trình “Lướt JCB săn deal hot Tiki lên đến 200,000đ Cho Thẻ JCB” (“Chương 

Trình”) có hiệu lực từ ngày 25/06/2020 đến ngày 15/09/2020 (“Thời Gian Chương Trình”) 

2. Chương Trình chỉ áp dụng cho Chủ thẻ JCB phát hành tại Việt Nam có số thẻ (số BIN) 

bắt đầu bằng (“Chủ thẻ”): 

356062 356394 356395 356418 356419 356433 356435 356480 356481 

356680 356681 356770 356771 356780 356790 356791 356792 356793 

356795 356438 356519 356526 356554 356791 356505 356515 356725 

357115 357703 357712 357113 357112 353301 356513 356794 356791 

 

3. Nội dung chi tiết của Chương Trình  

3.1 Chi tiết ưu đãi (“Ưu Đãi”)  

3.1.1 Ưu đãi 1: Từ 9h sáng đến 23h59 thứ 5, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trong 

suốt Thời Gian Chương Trình (từ 25/06/2020 – 15/09/2020), Chủ Thẻ JCB 

được giảm thêm 100.000đ và tặng gói TikiNOW 1- tháng khi có các giao 

dịch mua hàng từ 1 triệu đồng trở lên tại website Tiki.vn và ứng dụng TIKI 

trên điện thoại (TIKI App) 

3.1.2 Ưu đãi 2: Từ 9h sáng đến 23h59 thứ 4 hàng tuần trong suốt Thời Gian 

Chương Trình (từ 25/06/2020 – 25/08/2020), Chủ Thẻ JCB được giảm thêm 

200.000đ và tặng gói TikiNOW 1- tháng khi có các giao dịch mua hàng từ 

1 triệu đồng trở lên tại website Tiki.vn và ứng dụng TIKI trên điện thoại (TIKI 

App) 

3.2 Số lượt nhận ưu đãi  

 

 

  

 

1. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 

-  Từ 4/7/2020 – 15/09/2020  

2. NỘI DUNG ƯU ĐÃI 

- Giảm 600,000đ cho tất cả chủ thẻ JCB phát hành tại Việt Nam khi  có các giao dịch 

mua hàng trực tuyến tại website  www.dienmayxanh.com/ & www.thegioididong.com/ vào thứ 7 

và Chủ nhật hàng tuần 

- Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 6,000.000đ trở lên. 

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  

- Mỗi số thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 1 lần theo chu kỳ sau kể từ khi bắt đầu chương trình 

và không quá 5 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình 

- Chu kỳ 1: Từ 04.07.2020 – 12.07.2020 

- Chu kỳ 2: Từ 13.07.2020 – 27.07.2020 

- Chu kỳ 3: Từ 28.07.2020 – 11.08.2020 

- Chu kỳ 4: Từ 12.08.2020 – 26.08.2020 

- Chu kỳ 5: Từ 27.08.2020 – 15.09.2020 

- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. 

- Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có)  

- Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình 

khuyến mãi khác. 

http://www.dienmayxanh.com/
http://www.thegioididong.com/


3.2.1 Ưu Đãi 1: Chỉ áp dụng cho 202 Chủ Thẻ có giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi 

ngày hoặc kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách chương trình 

3.2.2 Ưu Đãi 2: Chỉ áp dụng cho 334 Chủ Thẻ có giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi 

ngày hoặc kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách chương trình 

3.3 Mỗi Chủ Thẻ chỉ được hưởng ưu đãi một (01) lần một (01) tháng một (01) ưu đãi 

trong thời gian diễn ra chương trình  

3.4 Để nhận được ưu đãi, ở bước thanh toán, Chủ Thẻ chọn phương thức thanh toán:  

3.4.1 Ưu đãi 1: “Thẻ JCB giảm 100k và gói TikiNOW 1-tháng” 

3.4.2 Ưu đãi 2: “Thẻ JCB giảm 200k và gói TikiNOW 1-tháng” 

3.5 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. 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 

3.6 Cách thức tặng gói TikiNOW 1 tháng: 

Áp dụng cho tất cả khách hàng thỏa mãn các điều kiện được tặng gói TikiNOW 1 tháng (kể cả 

khách hàng Hội Viên TikiNOW hiện hữu) 

 Tiki sẽ tặng gói TikiNOW 1 tháng cho khách hàng định kỳ 2 tuần/1 lần, tính từ ngày 

29/7/2020 cho đến khi chương trình kết thúc. 

 Điều kiện tặng gói TikiNOW 1 tháng sẽ thống nhất với điều kiện tặng ưu đãi giảm giá 

cho khách hàng. 

3.7 Chương trình không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi nhập mã 

giảm giá khác và chương trình Trả góp   

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

Chương Trình. 

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 JCB sẽ là quyết định cuối 

cùng 

5. Chủ Thẻ vui lòng kiểm tra có nhận được ưu đãi (giảm giá) hay không trước khi thanh toán. 

Nếu không được giảm giá, vui lòng liên hệ TIKI hotline để được hỗ trợ kiểm tra và tư vấn. 

Trong trường hợp Chủ Thẻ không nhận được ưu đãi khi giao hàng thành công, quyết định 

của TIKI sẽ là quyết định cuối cùng 

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

- JCB và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện 

cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước đến khách hàng. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và Điện Máy Xanh, quyết định 

của Điện Máy Xanh là quyết định cuối cùng. 

- Đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. 

Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình 

thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và JCB không tham gia vào hợp đồng 

này. 

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ 

thẻ hiểu và chấp nhận rằng JCB sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí 

hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất 

hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc 

hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này. 

4. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

Khách hàng truy cập website dienmayxanh.com hoặc thegioididong.com và chọn mua sản phẩm  

Trên trang chi tiết sản phẩm, chọn "Hình thức thanh toán thẻ JCB" 

Nhập thông tin thẻ JCB và tiến hành thanh toán 

5. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE):  

- Điện máy xanh: 18001061 

-             Thế giới di động: 18001062 

 

 

 

 

https://tiki.vn/dat-ve-may-bay
https://tiki.vn/voucher-dich-vu/c11312
https://tiki.vn/dich-vu-tien-ich
https://tiki.vn/dich-vu-tien-ich
https://tiki.vn/ta-bim-cho-be/c2551
https://tiki.vn/dinh-duong-cho-be/c8339
https://tiki.vn/bia/c5483
https://tiki.vn/mi-goi/c25720


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

hotro@tiki.vn  

 
 

 

 
 
 
 
 

A. ƯU ĐÃI JCB50 

 

1. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 

-  Từ 25/06/2020 – 15/09/2020  
 

2. NỘI DUNG ƯU ĐÃI 

- Nhập mã JCB50 để nhận được ưu đãi  50.000đ cho GrabCar, Grabbike, 
GrabExpress  

- Nhập mã JCB50 để nhận được ưu đãi  50.000đ GrabFood 

- Nhập mã JCB50 để nhận được ưu đãi  50.000đ GrabMart 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng JCB phát hành tại Việt Nam trên 
ứng dụng Grab vào thứ 5, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần 

- Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng có cước phí từ 100.000đ trở lên. 

 

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  

- Mỗi số thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/01 tháng (Tính theo tháng dương lịch) 

- Ưu đãi chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất. 

- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. 

- Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu 
có) cho tài xế.  

- Ưu đãi chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất. 

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương 
trình khuyến mãi khác. 

- JCB và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, 
điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo 
trước. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của JCB là quyết định cuối 
cùng. 

- Đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ cho ưu 
đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ 
theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp 
và JCB không tham gia vào hợp đồng này. 

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi 
này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng JCB sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ 
tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan 

 
 
1. Nội dung chương trình 

 Ưu đãi chủ nhật hàng tuần: Giảm 15% tối đa 200.000VNĐ cho đơn hàng từ 
1.000.000VNĐ 

 Ưu đãi đặc biệt: Giảm 250.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.500.000VNĐ 

 Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ JCB phát hành tại Việt Nam có đầu thẻ 356435, 
356770, 356771, 356780, 356513, 356680, 356681, 357712, 356794, 356795, 
357703, 353301, 356790, 356791, 356792, 356793, 356062, 356480, 356481, 
357115, 356394, 356395, 356418, 356419, 356433, 356725, 356515, 356505, 
357112, 356526, 356438, 357113, 356519, 356554 

2. Thời gian chương trình 

- Ưu đãi chủ nhật hàng tuần: 09h00 - 23h59 từ 12/07/2020 - 31/03/2021 
- Ưu đãi đặc biệt: từ 09h00 – 23h59 vào các ngày 07/07, 08/08, 09/09, 10/10, 11/11, 

12/12, Tết nguyên đán 2021 
- Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian diễn ra hoặc khi hết số lượng ưu đãi tối 

đa dành cho chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước 

- Chương trình không áp dụng trong giai đoạn 11-18/02/2021. 
3. Đối tượng áp dụng 

- Tất cả chủ thẻ JCB phát hành tại Việt Nam 
4. Điều kiện áp dụng 

 Chương trình chỉ áp dụng khi mua các sản phẩm trên Shopee, KHÔNG áp dụng 
cho sản phẩm là SIM điện thoại, thẻ cào, gói sản phẩm (ví dụ mua 1 tặng 1, mua 2 
giảm 10%...), sữa cho trẻ từ 0-24 tháng tuổi và đơn do người bán tự vận chuyển. 

 Mỗi thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/tháng đối với Chương trình Chủ nhật hàng 
tuần và 01 lần/ngày đối với Chương trình Đặc biệt. 

 Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian diễn ra hoặc khi hết số lượng ưu đãi tối 
đa dành cho chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước.  

 Không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi khác của Shopee. 

 Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc yêu cầu trả hàng/hoàn 
tiền vì bất cứ lý do gì. 

 Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc được chuyển nhượng dưới bất 
kỳ hình thức nào 

 Chương trình chỉ dành cho khách hàng mua lẻ. Chương trình không áp dụng cho 
các đơn hàng có dấu hiệu lạm dụng khuyến mãi hoặc vi phạm vào các tiêu chuẩn 
cộng đồng hoặc Chính sách của Shopee, hoặc không thỏa mãn đủ các điều kiện 
yêu cầu của chương trinh. 
 
 

mailto:hotro@tiki.vn


thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc 
liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa 
và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này. 

 
 

4. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

- Truy cập Ứng dụng Grab trên điện thoại 

- Chọn sử dụng dịch vụ Grab car/Grab bike/GrabExpress/Grab food/Grab Mart  

- Trên thanh công cụ, hiển thị giá, chọn "Thêm phương thức thanh toán" 

- Nhập thông tin thẻ JCB 

- Nhập mã “JCB50” ở mục khuyến mãi và thực hiện thanh toán. 
 

5. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE):  

- GRAB (028) 7108 7108. 
 

B. ƯU ĐÃI JCB100 
 

1. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 

- Từ 25/06/2020 – 25/08/2020  
 

2. NỘI DUNG ƯU ĐÃI  
 

- Nhập mã JCB100 để nhận được ưu đãi  100.000đ cho GrabCar, Grabbike, 
GrabExpress  

- Nhập mã JCB100 để nhận được ưu đãi  100.000đ GrabFood 

- Nhập mã JCB100 để nhận được ưu đãi  100.000đ GrabMart 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng JCB phát hành tại Việt Nam trên 
ứng dụng Grab vào thứ 4 hàng tuần 

- Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng có cước phí từ 200.000đ trở lên. 

 
3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  

- Mỗi số thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/01 tháng (Tính theo tháng dương lịch) 

- Ưu đãi chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất. 

- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến  

- Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu 
có) cho tài xế.  

- Ưu đãi chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất. 

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương 
trình khuyến mãi khác. 

- JCB và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, 
điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo 
trước. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của JCB là quyết định cuối 
cùng. 

- Đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu 
đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch 

 Điều khoản và điều kiện của chương trình có thể được điều chỉnh, thay đổi bất kỳ 
lúc nào và không cần thông báo trước đến khách hàng. 

 Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng 
liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng trong vòng 24h từ lúc sự cố phát sinh theo 
số 1900 1221 hoặc truy cập https://help.shopee.vn/vn/s/contactus 

 



vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung 
cấp và JCB không tham gia vào hợp đồng này. 

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi 
này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng JCB sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ 
tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan 
thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc 
liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa 
và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này. 
 

4. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

- Truy cập Ứng dụng Grab trên điện thoại 

- Chọn sử dụng dịch vụ Grab car/Grab bike/GrabExpress/Grab food/Grab 
Mart  

- Trên thanh công cụ, hiển thị giá, chọn "Thêm phương thức thanh toán" 

- Nhập thông tin thẻ JCB 

- Nhập mã “JCB100” ở mục khuyến mãi và thực hiện thanh toán. 
 

5. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE):   

- GRAB (028) 7108 7108. 

 
 
 

 

 


