
Hưởng ngay giảm giá 10% và nhiều ưu đãi khác khi sử dụng thẻ Visa để mua hàng thực phẩm
trên Adayroi.com

Merchant: Adayroi

Short Description:

Hưởng ngay giảm giá 10% và nhiều ưu đãi khác khi sử dụng
thẻ Visa để mua hàng thực phẩm trên Adayroi.com.

Redemption Channels: Online/Web/Thương mại điện tử

Sold Out: False

Redemption Code:

Redemption URL: https://www.adayroi.com

Redemption Email:

Redemption Telephone:

Details:

•Chủ thẻ Visa khi sử dụng thẻ Visa để thanh toán tại
Adayroi.com cho các mặt hàng thực phẩm sẽ được giảm thêm
10% giá trị giao dịch.
•Ngoài ra, vào ngày 25 hàng tháng, khách hàng sẽ được tặng
thêm 10% giá trị giao dịch bằng điểm thưởng tích lũy khi mua
thực phẩm cung cấp bởi Vinmart vào tài khoản thẻ Vingroup.
•Vào một số ngày trong tháng, khách hàng sẽ được tặng thêm
khuyến mãi bằng điểm thưởng tích lũy vào tài khoản thẻ
Vingroup.
- 7% giá trị giao dịch dành cho thực phẩm thuộc Vinmart
- 4% giá trị giao dịch dành cho thực phẩm không thuộc Vinmart

Thông tin cụ thể thời gian tặng thêm điểm thưởng tích lũy sẽ
được thông báo trên trang web Adayroi.com.

Legal Country Exclusions :

Language: Vietnamese

Offer Validity Dates: Nov 07, 2016 - Mar 07, 2017

Redemption Countries: Vietnam

Card Products: Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic, Visa

Infinite, Visa Signature

Card Payment Types: Tín dụng, Debit, Trả trước

Business Segments: Người tiêu dùng

Merchant Terms and Conditions:

.

FAQs :

  Merchant Offers Resource Center                  Content Downloaded On :December 02, 2016

1

The information furnished here is CONFIDENTIAL and is to be used solely for the support of Visa programs.

This information shall not be duplicated, published, or disclosed in whole, or in part, without

the prior writtern permission of Visa. © 2016 Visa. All Rights Reserved



Promotion Date Range: Nov 07, 2016 - Mar 07, 2017

Promotion Restrictions:

Promotion Channel: Báo giấy, Trực tuyến, Tại điểm bán, Thư

trực tiếp, Email, Mobile, SMS, Mạng xã hội

Social Media Sharing Types:

Share Title:

Promoting Countries: Vietnam

Visa Terms and Conditions:

- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho thẻ Visa hợp lệ và
Áp dụng cho mặt hang thực phẩm
- Áp dung cho các đơn hàng có tổng giá trị mặt hàng thực phẩm
trên 200,000 đồng
- Khuyến mãi được áp dụng theo nguyên tắc đến trước sẽ được
hưởng trước, chương trình có thể kết thúc trước hạn
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại
giảm giá khác hoặc thanh toán bằng coupon, điểm Adayroi,
điểm Vingroup Card
- Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, không áp dụng cho
các khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều hoặc mua đi
bán lại
- Visa và Adayroi có quyền thay đổi hoặc hủy chương trình hay
bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần báo trước

Additional Images:

Creative Guidelines:
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