
 

 

Chương Trình Khuyến Mãi 

“Giải Pháp Mùa Nóng 2018 – Đến Nguyễn Kim Mang Gió Về Nhà” 
 

1. Thời gian chương trình Khuyến Mãi:  Từ 01/04/2018 đến 29/04/2018  

2. Hình thức:  

 Thanh toán bàng thể MastêrCard được giảm thêm  1,000,000 đòng áp dụng cho tất cả 

sản phẩm Tivi UHD từ 55 inch trở lên & thực hiện chuyển đổi trả góp 0% qua các ngân hàng 

liên kết tại Nguyễn Kim. 

o Với các giao dịch không tham gia trả góp 0%, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm 700,000đ 
khi mua tất cả sản phẩm Tivi UHD từ 55 inch trở lên. 

 

 Thanh toán bàng thể MastêrCard được giảm thêm 500,000đ khi mua tất cả sản phẩm máy 

lạnh Inverter. 

3. Đối tượng:   

Các khuyến mãi trê n áp dụng cho khách hàng mua lể là chủ thể Mastêrcard mua hàng trực tiếp 

tại các STĐM Nguyễn Kim và trên website nguyenkim.com; kho ng áp dụng cho khách hàng là 

các tỏ chức / co ng ty;  

4.  Các Điều Kiện và Điều Khoản Khác: 

a. Mõi khách hàng chủ thể Mastêrcard chỉ được nha ̣ n ưu đãi giảm thể 1 làn cho 1 sản phẩm 

trong suốt chương trình. 

b. Áp dụng từ 01/04/2018 đến 29/04/2018. 

c. Sễ thu hòi khoản tiền giảm giá ưu đãi nếu khách hàng đỏi hoa ̣ c trả hàng. 

d. Các Điều Kiê ̣n và Điều Khoản có thể được thay đỏi bát cứ lúc nào mà kho ng càn báo trước; 

STĐM Nguyễn Kim và Mastêrcard có quyền thay đỏi và điều chỉnh danh mục hàng khuyến 

mãi MastêrCard tùy thêo thực trạng só lượng hàng hoá khuyến mãi được cung cáp tại các 

STDM Nguyễn Kim. 

e. Tromg mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của STDM Nguyễn Kim là quyết định chung 

cuo ̣ c. 

f. Để biết thê m về mọi tho ng tin về chương trình, vui lòng liê n hê ̣  hotline 1900 1267 hay quày 

Dịch Vụ Khách Hàng tại các trung ta m mua sám thuo ̣ c hê ̣  thóng STDM Nguyễn Kim. 
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