
Mua sắm với thẻ Visa tại Saigon CoopMart để có cơ hội trúng xe Vespa cùng nhiều giải thưởng
giá trị khác

Merchant: Saigon Co.op

Short Description:

Mua sắm với thẻ Visa tại Saigon CoopMart để có cơ hội trúng
xe Vespa cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

Redemption Channels: Taị điểm bán

Sold Out: False

Redemption Code:

Redemption URL:

Redemption Email:

Redemption Telephone:

Details:

Mua sắm với thẻ Visa tại Saigon CoopMart để có cơ hội trúng
xe Vespa cùng nhiều giải thưởng giá trị khác (mỗi 100.000VND
chi tiêu với thẻ Visa = 1 phiếu rút thăm trúng thưởng).
•Giải nhất: 3 xe Vespa LX 125 i-Get I.E. kèm 3 nón bảo hiểm
với logo Visa và Saigon Coop.
•Giải nhì: 15 điện thoại Samsung S8
•Giải ba: 25 Tivi Samsung J5200 40 inch
•Giải khuyến khích: 597 nón bảo hiểm với logo Visa và Saigon
Coop.

Thời điểm rút thăm vòng loại: Ngày 24/07/2017
Thời điểm rút thăm chung cuộc: Ngày 29/07/2017
Công bố và trao giải: Ngày 12/08/2017 tại siêu thị Saigon
CoopMart Đinh Tiên Hoàng

Saigon Coop website: http://www.co-
opmart.com.vn/visapromotion.aspx

Legal Country Exclusions :

Language: Vietnamese

Offer Validity Dates: May 22, 2017 - Jul 23, 2017

Redemption Countries: 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:

•Chương trình ưu đãi rút thăm trúng thưởng áp dụng cho tất cả
chủ Thẻ Visa hợp lệ mua sắm với Thẻ Visa vẫn còn hiệu lực tại
hệ thống siêu thị Saigon CoopMart ở Tp.HCM.
•Mỗi chủ thẻ Visa chỉ được trúng một giải thưởng (áp dụng cho
các giải nhất, nhì và ba nhưng không áp dụng cho giải khuyến
khích)
•Với mỗi 100.000VND thanh toán bằng thẻ Visa hợp lệ tại hệ
thống siêu thị Saigon CoopMart ở Tp.HCM, chủ thẻ Visa sẽ
nhận được một phiếu rút thăm may mắn và chủ thẻ cần điền
đầy đủ thông tin như họ tên đầy đủ, số điện thoại và số CMND
theo yêu cầu của đơn vị tổ chức rút thăm trúng thưởng là
Saigon Coop. Phiếu rút thăm hợp lệ sẽ được bỏ vào thùng thăm
được đặt tại các siêu thị của Saigon CoopMart tại Tp.HCM.
•Phiếu rút thăm trúng thưởng có giá trị là phiếu còn nguyên vẹn,
không bị nhàu nát, rách và các thông tin phải được ghi rõ ràng
và trùng khớp với thông tin thể hiện trên các giấy tờ mà chủ thẻ
Visa thắng giải trình với ban tổ chức rút thăm trúng thưởng.
•Thời gian trao thưởng là 30 ngày kể từ ngày danh sách các chủ
thẻ Visa trúng thưởng được công bố (12/08/2017). Sau thời hạn
này, chủ thẻ Visa trúng thưởng sẽ bị khước từ quyền nhận giải
thưởng trừ phi có lý do đặc biệt, bất khả kháng hoặc có thông
báo trước về thời gian nhận thưởng được chấp thuận bởi Visa
và Saigon Coop.

FAQs :

Promotion Date Range: May 22, 2017 - Jul 23, 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:

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 chương trình 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)

Additional Images:
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Creative Guidelines:
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