GIẢM 200.000 VND VỚI ĐƠN HÀNG TỪ 1.000.000 VND
CHO CHỦ THẺ QUỐC TẾ SCB
1. Đối tượng ưu đãi: Tất cả chủ thẻ quốc tế SCB.
2. Thời gian ưu đãi: Thứ Ba hàng tuần từ 12/09 - 14/12/2017 và các ngày Online
Revolution tại LAZADA: ngày 11/11/2017, từ ngày 12-14/12/2017.
3. Nội dung ưu đãi: Nhập mã SCBLZD - giảm 200.000 VND, áp dụng cho đơn hàng
từ 1.000.000 VND.
4. Điều kiện nhận ưu đãi:
-

Tổng số lượng ưu đãi mỗi ngày:
+

Thứ 3 hàng tuần: 80 ưu đãi.

+

Online Revolution: 53 ưu đãi.

+

Ưu đãi áp dụng theo thứ tự Khách hàng mua trước được trước.

-

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết số lượng ưu đãi.

-

Áp dụng cho các sản phẩm trong trang www.lazada.vn, ngoại trừ sản phẩm sữa bột
cho bé, sữa Vinamilk, một số sản phẩm được bán và giao hàng bởi nhà bán hàng.

-

Khách hàng cần đăng nhập tài khoản trên Lazada (hoặc đăng kí tài khoản nếu là
khách hàng mới).

-

Chương trình không được áp dụng với các ưu đãi khác, hệ thống sẽ tự áp dụng một
ưu đãi cao nhất cho đơn 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.

-

Mã khuyến mãi không được áp dụng với các đơn hàng trả góp.

-

Lazada.vn từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên.

5. Địa điểm ưu đãi: Áp dụng cho khách hàng thanh toán trực tuyến tại
www.lazada.vn/saigon-commercial-bank
6. Để biết thêm thông tin chi tiết: Vui lòng hệ (hotline): 1900 6538 hoặc 1900 1007
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GIẢM THÊM 10%, TỐI ĐA 500.000 VND
CHO CHỦ THẺ QUỐC TẾ SCB
1. Đối tượng ưu đãi: Tất cả chủ thẻ quốc tế SCB.
2. Thời gian ưu đãi: Thứ Năm hàng tuần từ 21/09 - 14/12/2017 và các ngày
20/11/2017, ngày 24/11/2017.
3. Nội dung ưu đãi: Giảm thêm 10% (tối đa 500.000VND/thẻ/lần/ngày) cho chủ thẻ
quốc tế SCB khi mua hàng và thanh toán tại trang web www.adayroi.com
4. Điều kiện nhận ưu đãi:
-

Khách hàng phải sử dụng thẻ quốc tế của SCB thanh toán tại trang web
www.adayroi.com để được hưởng ưu đãi, không áp dụng trên App và Mobile web.

-

Chỉ áp dụng cho các đơn hàng từ 150.000 đồng trở lên.

-

Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi tối đa 500.000VND/01 thẻ/01 lần/ngày.

-

Chương trình không áp dụng cho các ngành hàng thẻ cào điện thoai, thẻ Giftcard
VinID, bỉm, sữa, dầu ăn, bia.

-

Chương trình ưu đãi trên không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi/
nhập mã giảm giá và các hình thức thanh toán khác.

-

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

5. Để biết thêm thông tin chi tiết: Vui lòng hệ (hotline): 1900 6538 hoặc 1900 1901

2

