THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời gian ưu đãi: Từ 24/03/2017 đến 05/04/2017 hoặc khi hết quà tặng tùy theo điều kiện nào
đến trước.
2. Nội dung ưu đãi:
Đặt trước và thanh toán bằng thẻ tín dụng PVcomBank MasterCard khi mua sản phẩm điện thoại
di động Sony Xperia XZs sẽ được nhận quà tặng:

STT

Quà tặng

1

Tai nghe Bluetooth Extra Bass MDRXB70BT

2

Pin di động Sony CP-E6 5.800mAh

3

Giảm thêm tiền mặt
Tổng giá trị quà tặng

Giá trị
1.990.000 VNĐ
590.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
3.580.000 VNĐ

- Quà tặng (1), (2) số lượng hạn chế và áp dụng cho những khách hàng
đăng ký sớm nhất và sẽ thông báo cho Khách hàng ngay sau khi hết quà
tặng.
- Quà tặng (3) chỉ áp dụng cho 100 khách hàng đăng ký sớm nhất.
3. Kênh áp dụng ưu đãi:
Các khuyến mại trên áp dụng cho khách hàng mua lẻ là chủ thẻ PVcomBank Mastercard khi đặt
trước, mua điện thoại di động Sony Xperia XZs trực tiếp tại các Siêu thị điện máy (STĐM)
Nguyễn Kim. Không áp dụng cho khách hàng là các tổ chức/ công ty.
4. Điều kiện và điều khoản:
- Mỗi khách hàng chủ thẻ PVcomBank MasterCard chỉ được nhâ ̣n ưu đãi giảm thẻ 1 lầ n cho 1 sản
phẩ m trong suố t chương trình.
-

-

Sẽ thu hồi khoản tiề n giảm giá, quà tặng 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; STĐM Nguyễn Kim và MasterCard có quyền thay đổi và điều chỉnh danh mục hàng khuyến
mại MasterCard tùy theo thực trạng số lượng hàng hóa khuyến mại được cung cấp tại các STĐM
Nguyễn Kim.
Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của STĐM Nguyễn Kim là quyết định chung cuộc.
Để biết thêm về mọi thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ hotlline 1900 1267 hay Quầy dịch
vụ Khách hàng tại các Trung tâm mua sắm thuộc hệ thống STĐM Nguyễn Kim.
Thông tin sản phẩm vui lòng tham khảo tại: http://www.nguyenkim.com/dtdd-sony-xperiaxzs-trang.html
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