
Giảm ngay 10% vào tất cả các ngày và giảm thêm 5% vào ngày 01,02,03 hàng tháng khi thanh
toán bằng thẻ Visa tại Lotte.vn

Merchant: Lotte.vn

Short Description:

Giảm ngay 10% vào tất cả các ngày và giảm thêm 5% vào
ngày 01,02,03 hàng tháng khi thanh toán bằng thẻ Visa tại
Lotte.vn

Redemption Channels: Online/Web/Thương mại điện tử

Sold Out: False

Redemption Code:

Redemption URL: https://www.lotte.vn

Redemption Email:

Redemption Telephone:

Details:

Giảm ngay 10% vào tất cả các ngày và giảm thêm 5% vào
ngày 01,02,03 hàng tháng khi thanh toán bằng thẻ Visa tại
Lotte.vn.

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 :

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:

- Hàng tháng mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi 1 lần cho
chương trình giảm 10% và 1 lần cho chương trình giảm 15%
- Mức giảm tối đa là 1,000,000 VND cho chương trình 10% và
1,500,000 cho chương trình 15%
- Riêng tháng 11.2016, chương trình giảm 15% sẽ bắt đầu từ
07/11/2016 đến 11/11/2016)
- Khách hàng cần đăng nhập (hoặc đăng ký mới) tài khoản trên
Lotte.vn và chọn hình thức “Ưu đãi” Thanh toán với thẻ Visa
- Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lotte.vn bảo lưu
quyền từ chối áp dụng chương trình ưu đãi cho các đơn hàng có
dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua
đi bán lại
- Chương trình được áp dụng đến hết ngày 07/02/2016 và có
thể kết thúc trước thời hạn mà không cần thông báo trước
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Additional Images:

Creative Guidelines:
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