
DANH SÁCH CÁC HỆ THỐNG CỦA PNJ GIẢM 20% CHO CHỦ 

THẺ EXIMBANK VÀ THỂ THỂ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 
 

Địa điểm áp dụng chương trình khuyến mãi: Tất cả hệ thống 350 cửa hàng PNJ 

trên toàn quốc. 

 

1. Thể lệ chương trình: 

 
Tên sản 

phẩm 

Nội dung ưu đãi Số lượng 

evoucher 

Sản phẩm 

vàng 

Giảm 500,000 VNĐ áp dụng cho hóa đơn mua sản phẩm vàng từ 

5.000.000 VNĐ:  

 Điều kiện sử dụng của mã code (evoucher) 500.000 VND: 

 Phiếu có giá trị sử dụng đến ngày 30/06/2020 

 Phiếu chỉ được áp dụng tại hệ thống cửa hàng PNJ toàn quốc 

 Phiếu 500,000đ chỉ áp dụng cho 01 lần giao dịch mua trang sức 

vàng PNJ và trang sức bạc PNJSilver từ 5.000.000đ trở lên. 

 Phiếu không được áp dụng cho các sản phẩm thuộc bộ sưu tập 

Disney|PNJ 

 Phiếu không được áp dụng đồng thời với các chương trình giảm 

giá ( PUD khác, thẻ VIP, Thẻ ngân hàng…) & các chương trình 

khuyến mãi tặng quà, rút thăm trúng thưởng, trả góp 0%p 

 Phiếu không áp dụng mua vàng miếng, nhẫn tròn trơn, trang sức 

vàng 24K, 22K, kim cương rời, đá rời, Platinum, phụ kiện & đồng 

hồ 

 Phiếu không có giá trị quy đổi thanh tiền mặt, được cấn trừ trực 

tiếp vào hóa đơn bán hàng. 

50,000 

Sản phẩm 

bạc 

Giảm 150.000 VNĐ áp dụng cho hóa đơn mua sản phẩm bạc  từ 

1.000.000 VNĐ: 

- Phiếu có giá trị sử dụng đến ngày 30/06/2020 

- Mã sales deal:     Mã Material:  

- Phiếu 150,000đ chỉ áp dụng cho 01 lần giao dịch mua trang sức 

bạc PNJSilver từ 1.000.000đ trở lên. 

- Phiếu chỉ được áp dụng mua trang sức PNJSilver tại quầy 

10,000 



PNJSilver trong hệ thống cửa hàng PNJ và cửa hàng PNJSilver 

toàn quốc; không áp dụng mua trang sức vàng. 

- Phiếu không được áp dụng cho mua hàng online tại website: 

www.pnj.com.vn và các sản phẩm bạc trong bộ sưu tập 

Disney|PNJ. 

- Phiếu ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình 

ưu đãi quà tặng, chương trình khuyến mãi giảm giá khác. 

- Khách hàng có thẻ Friend Card vẫn được tích lũy điểm trong thẻ 

nhưng không được áp dụng trừ thêm số tiền tích lũy trong Friend 

Card đối với hóa đơn đã được hưởng mức ưu đãi trên. 

- Trong mọi trường hợp, quyết định của PNJSilver là quyết định 

cuối cùng. 

 

 

Thời gian áp dụng chương trình ưu đãi: Từ ngày 15/02/2020 đến ngày 

30/06/2020 

Loại thẻ áp dụng: Tất cả chủ thẻ Eximbank 

Điều kiện chương trình: Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi 

khác.      

        

 

http://www.pnj.com.vn/

