
 

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“VUI NHẬN QUÀ CÙNG MASTERCARD” 

 

1. Chương trình “Vui nhận quà cùng Mastercard” (“Chương Trình”) có hiệu lực từ ngày 

08/03/2018 đến 20/04/2018 (“Thời Gian Chương Trình”). 

2. Chương trình bắt đầu từ 09:00 sáng ngày 08/03/2018 và diễn ra trong suốt Thời Gian Chương 

Trình, cụ thể như sau: 

Tháng Ưu Đãi Thời Gian Ưu Đãi  Số Ngày Ưu Đãi 

Tháng 3/2018 
Từ Thứ 5 đến hết chủ nhật từ 08/03 - 11/03/2018 04 ngày 

Từ Thứ 2 đến hết Thứ 4 từ 12/03 - 31/03/2018 09 ngày 

Tháng 4/2018 Từ Thứ 2 đến hết Thứ 4 từ 01/04 - 20/04/2018 09 ngày 

 

3. Chương Trình áp dụng cho các khách hàng đáp ứng các điều kiện sau : 

3.1 Chương Trình áp dụng cho các chủ thẻ Mastercard (“Chủ Thẻ Hợp Lệ” hoặc “Chủ 

Thẻ”). 

3.2 Chủ Thẻ đồng thời là thành viên của trang web: www.adayroi.com. 

 

4. Nội dung chi tiết của Chương Trình: 

4.1 Chi tiết Ưu đãi: 

Tháng Ưu Đãi Thời Gian Ưu Đãi 
Số Ngày 

Ưu Đãi 

Chi tiết ưu đãi  

(“Ưu Đãi”) 

Tháng 3/2018 

Từ Thứ 5 đến hết chủ nhật 

từ 08/03 – 11/03/2018 

04 ngày Vào mỗi Ngày Ưu Đãi, 

giảm 15%, tối đa 300.000 

VNĐ, áp dụng cho hóa đơn 

từ 500.000 VNĐ trở lên. 

Tổng số lượng Ưu Đãi là 

2.000 trong Thời Gian Ưu 

Đãi. 

 

Từ Thứ 2 đến hết Thứ 4 từ 

12/03 - 31/03/2018 

09 ngày 

Tháng 4/2018 

Từ Thứ 2 đến hết Thứ 4 từ 

01/04 - 20/04/2018 

09 ngày 

 

4.2 Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ chỉ được hưởng một (01) lần Ưu Đãi trong 24H Ưu Đãi và tổng 

cộng tối đa hai mươi hai (22) lần Ưu Đãi trong suốt Thời Gian Chương Trình. 

4.3 Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể không nhận được Ưu Đãi nếu số lượng đơn hàng được giảm giá 

phân bố cho 24H Ưu Đãi đã được sử dụng hết. Tối đa 90 ưu đãi trong vòng 24H. 

  

http://www.adayroi.com/


4.4 Ưu Đãi được áp dụng cho các sản phẩm được mua trên trang www.adayroi.com và app 

Adayroi 

4.5 Ưu Đãi không được áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi và mã ưu đãi khác do 

www.adayroi.com quy định.  

4.6 Ưu đãi chỉ dành cho khách hàng mua bán lẻ. Adayroi 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.   

4.7  Cách thức để nhận được Ưu Đãi: 

- Chủ Thẻ Hợp Lệ đăng nhập/đăng ký tài khoản thành viên của www.adayroi.com  

- Trong bước thanh toán, Chủ Thẻ Hợp Lệ làm theo hướng dẫn đã được thông báo tại 

www.adayroi.com để được hưởng Ưu Đãi. 

4.8 Ưu đãi không được thay thế bằng sản phẩm khác và không được quy đổi ra tiền mặt. 

4.9 Việc mua hàng hóa tại www.adayroi.com sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện của 

Adaryoi. 

4.10 Đối với những thắc mắc liên quan đến việc mua hàng trên www.adayroi.com, Adayroi 

có trách nhiệm giải quyết và quyết định của Adayroi liên quan đến giao dịch mua hàng 

là quyết định cuối cùng. 
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