ƯU ĐÃI LỚN TẠI NGUYỄN KIM CÙNG THẺ SCB
1.

Thời gian ưu đãi: Từ 30/04/2018 - 31/05/2018

2.

Nội dung ưu đãi:

-

Giảm thêm 500.000 VND khi mua Máy lạnh inverter, Tivi từ 43”, Tủ lạnh từ 300L,
Máy giặt cửa trước, Khối số và Gia dụng từ 10 triệu đồng.

-

Giảm thêm 10%, tối đa 1.000.000 VND khi mua Tivi UHD từ 55” trở lên.

Đặc biệt, nếu thanh toán bằng thẻ SCB Mastercard từ 02/05-31/05/2018, Khách hàng
được ưu đãi thêm:
-

Giảm thêm 1.000.000VND khi mua Tivi UHD từ 55” trở lên và thực hiện chuyển
đổi trả góp 0%. Với các giao dịch không tham gia trả góp 0%, khách hàng sẽ nhận
được ưu đãi giảm 700.000VND.

3.

Đối tượng ưu đãi: Tất cả chủ thẻ quốc tế SCB

4.

Quy định khác

-

Mỗi Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần cho 01 sản phẩm duy nhất trong
suốt chương trình.

-

Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ, không áp dụng cho tổ chức/công ty.

-

Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ
cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.

-

Các Điều Kiện và Điều Khoản có thể được thay đổi bất cứ l c nào mà không cần
báo trước TĐM guy n Kim và SCB có quyền thay đổi và điều chỉnh danh mục
hàng khuyến mãi t y theo thực trạng số lượng hàng hoá khuyến mãi được cung cấp
tại các TĐM guy n Kim.

-

Trong m i trường hợp khiếu nại, quyết định của TĐM
chung cu c.

-

Để biết thêm về m i thông tin về chương trình, vui l ng liên hệ hotline SCB: 1900
6538/1800 5454 38 hoặc Nguy n Kim: 1 00 1267 hay quầy ịch Vụ Khách àng
tại các trung t m mua s m thu c hệ thống TĐM guy n Kim.

guy n Kim là quyết định

