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NHÂN NGÀY 20/10
Áp dụng vào T7 & CN hàng tuần từ: 06/10 – 30/11/2018

Cùng PVcomBank dành tặng những món quà 
tốt đẹp nhất cho người phụ nữ bạn yêu thương.

Hàng ngàn lựa chọn mua sắm tại hệ thống siêu 
thị điện máy Nguyễn Kim với ưu đãi giảm 
thêm 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ 
ATM PVcomBank vào T7 & CN hàng tuần.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
   Áp dụng tất cả các ngày Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 06/10/2018 đến 30/11/2018 hoặc tới 
khi hết ngân sách.
   Hình thức: Giảm thêm 500.000 đ ồng cho các khách hàng thanh toán bằng thẻ ATM PVcomBank 
có giá trị hóa đơn từ 8 triệu đồng. 
   Áp dụng với Khách hàng cá nhân là chủ thẻ ATM PVcomBank khi mua hàng trực tiếp tại các 
siêu thị điện máy Nguyễn Kim; không áp dụng cho khách hàng là các tổ chức/ công ty.
   Các Điều Kiện và Điều Khoản Khác:
      Mỗi chủ thẻ ATM PVcomBank chỉ được nhận ưu đãi giảm giá 1 lần/ thẻ/tháng trong suốt thời 
gian chương trình khuyến mãi.
      Được ghép nhiều sản phẩm trên một hóa đơn, nhưng mỗi sản phẩm trong hóa đơn đó phải 
có giá niêm yết tối thiểu từ 10 triệu đồng trở lên.
      Sẽ thu hồi khoản tiền giảm giá ưu đãi nếu khách hàng đổi hoặc trả hàng.
     Các Điều Kiện và Điều Khoản có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước; 
siêu thị điện máy Nguyễn Kim có quyền thay đổi và điều chỉnh danh mục hàng khuyến mãi tùy 
theo thực trạng số lượng hàng hoá khuyến mãi được cung cấp tại các STĐM Nguyễn Kim.
      Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ngân sách mà không cần báo trước.
      Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nguyễn Kim là quyết định chung cuộc.
      Để biết thêm về mọi thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ hotline 1900 1267 hay quầy 
Dịch Vụ Khách Hàng tại các trung tâm mua sắm thuộc hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim.
Tham khảo danh sách hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim gần bạn nhất tại:
https://www.nguyenkim.com/danh-sach-cac-trung-tam.html

Chuẩn bị thẻ ATM trong tay, sẵn sàng “quẹt ngay” để rinh những món quà phù hợp nhất về 
cho người phụ nữ của bạn!

Giảm thêm
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