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Thể Lệ CTKM giữa NAPAS và BHD 

1. Thời gian áp dụng: các ngày Thứ 6 và Thứ 7 hàng tuần, từ ngày 21/9 đến hết ngày 

24/11/2018.  

2. Đối tượng áp dụng: khách hàng sở hữu thẻ nội địa/ thẻ NAPAS và đồng thời là thành viên 

của BHD. 

3. Nội dung áp dụng: Tặng 01 phiếu quà tặng, tương ứng 01 vé xem phim 2D miễn phí (để sử 

dụng cho lần sau) trị giá 100.000 VND/ vé, cho 130 khách hàng đầu tiên mỗi tuần khi 

mua 02 vé xem phim 2D và có giá trị từ 100.000 VND/ giao dịch thành công bằng thẻ nội 

địa/thẻ NAPAS tại website www.bhdstar.vn của BHDSC trong Thời gian áp dụng Chương 

trình. 

4. Điều kiện áp dụng  

- Khách hàng phải Đăng nhập thành công Thành viên của BHD trước khi tiến hành thanh 

toán.  

- Mỗi khách hàng (căn cứ theo email/ tài khoản đăng nhập của khách) chỉ được nhận tối đa 1 

lần trong toàn thời gian áp dụng Chương trình.  

- Áp dụng cho 130 (một trăm ba mươi) khách hàng đầu tiên đủ điều kiện trúng thưởng mỗi 

tuần.  Tổng số lượng quà tặng cả Chương trình là 1.300 phiếu.  

- Áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa/thẻ NAPAS qua website của BHDSC 

được ghi nhận thành công đồng thời tại hệ thống của BHDSC và NAPAS trong Thời gian áp 

dụng Chương trình. 

5. Cách thức và Thời gian trả thưởng  

BHDSC sẽ gửi phiếu quà tặng (e-voucher) cho Khách hàng trúng thưởng theo email đăng 

ký thành viên BHD của Khách hàng trong vòng 05 (năm) ngày làm việc của tuần kế tiếp. 

6. Điều kiện áp dụng đối với phiếu quà tặng do BHDSC phát hành 

- Có giá trị sử dụng trong vòng 2 tháng kể từ ngày phát hành. 

- Áp dụng tại tất cả các rạp của BHD Cineplex tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh.  

- Mỗi phiếu quà tặng có giá trị quy đổi thành 01 vé xem phim 2D bao gồm cả định dạng âm 

thanh ATMOS. 

- Áp dụng cho tất cả các suất chiếu trong tuần không bao gồm các suất chiếu sớm, 

sneakshow.  

- Áp dụng cho tất cả các ngày trong năm, bao gồm cả các ngày thứ 7, Chủ nhật và nhưng 

không áp dụng cho các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật. 

- Áp dụng cho ghế: Thường, VIP. 

- Không áp dụng cho ghế phòng First Class và Ghế Deluxe 

- Không áp dụng quy đổi thành tiền mặt. 

- Ban quản lý rạp có quyền từ chối phục vụ nếu voucher sai quy định. 

 

http://www.bhdstar.vn/

