
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CÙNG THẺ JCB 
 

1. ĐỐI TƯỢNG ƯU ĐÃI: Khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB và nhập mã khuyến mại 

2. THỜI GIAN ƯU ĐÃI: từ 09:00:01 đến 23:59:59 từ 24/08 đến 24/10/2018 

3. NỘI DUNG ƯU ĐÃI: 

- Ưu đãi 1: Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần: nhập mã JCBIHAPPY giảm 20% tối đa 

150.000đ. 

- Ưu đãi 2: Duy nhất 3 ngày 7,8,9/09/2018: nhập mã JCBIHAPPY99 giảm 30% tối đa 

300.000đ, cho đơn hàng từ 1.000.00đ. 

4. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MÃ GIẢM GIÁ: 

- Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website Lazada.vn và ứng dụng di động Lazada 

(hoặc đăng kí tài khoản nếu là khách hàng mới). và chọn phương thức thanh toán bằng 

thẻ Tín dụng/Debit/Prepaid để nhận được giảm giá. 

- Áp dụng cho các đầu thẻ: JCB (356771, 356770, 356435, 356790, 356791, 356793, 

356481, 356480, 356062, 356394, 357703, 356794, 356795, 353301, 357712, 356680, 

356681, 356513, 356418, 356419, 356433, 356780, 356725, 356519, 356519, 356519, 

356505, 356505, 356505, 357112, 356438, 356438, 356438, 357113, 357113) 

- Số lượng ưu đãi mỗi tuần có hạn, dành cho những đơn hàng sớm nhất theo khung giờ 

khuyến mãi, Khách hàng có thể không nhận được ưu đãi nếu ngân sách phân bổ theo 

ngày đã được sử dụng hết. 

- Áp dụng cho các sản phẩm trong trang www.lazada.vn và ứng dụng di động Lazada, 

ngoại trừ sản phẩm sữa bột cho bé, phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sữa Vinamilk và 1 số sản 

phẩm được bán và giao hàng bởi nhà bán hàng. 

-  Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada bảo lưu quyền từ chối áp dụng 

chương trình ưu đãi cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do 

các đơn vị mua đi bán lại. 

- Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất kỳ lý do gì.  

- Lazada và các đối tác xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên. 


