
Nhận ưu đãi giảm giá 10% khi đặt phòng khách sạn và nhận dặm bay Bông Sen Vàng với thẻ
Visa tại www.agoda.com/visasummer

Merchant: Agoda.com

Short Description:

Nhận ưu đãi giảm giá 10% khi đặt phòng khách sạn và nhận
dặm bay Bông Sen Vàng với thẻ Visa tại
www.agoda.com/visasummer

Redemption Channels: Online/Web/Thương mại điện tử

Sold Out: False

Redemption Code:

Redemption URL: http://www.agoda.com/visasummer

Redemption Email:

Redemption Telephone:

Details:

•Ưu đãi 1:
Chủ thẻ hợp lệ đặt phòng khách sạn trong thời gian ưu đãi tại
website được quy định của Agoda và lưu trú trong thời gian sử
dụng quy định nêu trên sẽ nhận được giảm giá 10%, trên cơ sở
đặt trước nhận ưu đãi trước.

Chủ thẻ phát hành tại Việt nam hoặc Campuchia phải đặt
phòng qua trang web của Agoda được quy định nêu trên.

•Ưu đãi 2:
Chủ thẻ hợp lệ đặt phòng với giá trị 4 triệu đồng/1 giao dịch
trong thời gian khuyến mại và lưu trú trong thời gian sử dụng ưu
đãi nêu trên sẽ nhận được thêm 1000 dặm Bông Sen Vàng
ngoài số dặm nhận được theo chương trình PointsMax.

Thời gian sử dụng ưu đãi/lưu trú:
Từ ngày 01/06 – ngày 30/11/2017

Legal Country Exclusions :

Language: Vietnamese

Offer Validity Dates: Jun 01, 2017 - Aug 31, 2017

Redemption Countries: Cambodia, Vietnam
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Card Products: Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic, Visa

Electron, Visa Infinite, Visa Signature, Visa Business, Visa

Corporate, Visa Purchasing, Visa Signature Business, Visa

Platinum Business, Visa Infinite Business

Card Payment Types: Tín dụng, Debit, Trả trước

Business Segments: Thương mại, Người tiêu dùng, Doanh

nghiệp nhỏ

Merchant Terms and Conditions:

•Ưu đãi 1:
- sẽ xuất hiện trên phần thanh toán của trang Agoda sau khi
nhập số thẻ hợp lệ;
- áp dụng trên giá phòng (không áp dụng trên thuế, phí dịch vụ
hoặc các loại phí khác);
- phải được thanh toán sử dụng thẻ hợp lệ;
- không được chuyển đổi và được đổi ra tiền mặt hoặc sản
phẩm khác và không dung kèm với các chương trình khuyến
mại khác)
•Các điều khoản và điều kiện chuẩn của Agoda áp dụng)

•Ưu đãi 2:
- Chủ thẻ phải có tài khoản Bông Sen Vàng với Vietnam Airlines
và sẽ nhận được thêm dặm bay vào tài khoản Bông Sen Vàng
trong vòng 4 – 6 tuần sau khi hoàn thành việc lưu trú tại khách
sạn đã đặt;
- Chủ thẻ chỉ nhận được thêm dặm bay Bông Sen Vàng nếu đặt
loại phòng dưới chương trình PointsMAX và đặt phòng tại trang
web được quy định ở trên. Không áp dụng cho đặt phòng khách
sạn qua các đường dẫn/kênh khác;
- Ưu đãi 2 không được quy đổi sang tiền mặt hoặc các sản
phẩm/dịch vụ khác;
- Số dặm cộng thêm sẽ không có giới hạn;
- Điều khoản và điều kiện của chương trình Agoda PointsMAX
sẽ áp dụng)

Ưu đãi 1 và Ưu đãi 2 sẽ được gọi chung là “Ưu đãi”

FAQs :

Promotion Date Range: Jun 01, 2017 - Aug 31, 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: Cambodia, Vietnam

Visa Terms and Conditions:

Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi đơn vị chấp
nhận thẻ. Visa sẽ không đảm bảo tính chính xác của thông tin
cung cấp. Vui lòng kiểm tra trực tiếp với đơn vị chấp nhận thẻ
về hiệu lực của Ưu đãi.

Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ
được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp
toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ
thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ
theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ
và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này

Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ
theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng:
•Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc
định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu
nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và đơn vị chấp
nhận thẻ. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với
Visa
•Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi
phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương
tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh
từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu
đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này)
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Additional Images:

Creative Guidelines:
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