
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 

LƯỚT JCB SĂN DEAL HOT SHOPEEFOOD LÊN ĐẾN 100,000 VND 

 

1. NỘI DUNG ƯU ĐÃI 

 

• Khuyến mãi 1: Dành cho Khách hàng lần đầu liên kết và thanh toán bằng thẻ JCB 

- Giảm 50,000đ cho đơn hàng từ 100,000đ vào thứ 05 hàng tuần với mã Voucher JCB50 

- Áp dụng 01 lần/thẻ/user trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

 

• Khuyến mãi 2: Dành cho khách hàng thanh toán thẻ JCB hàng tuần 

- Giảm 35,000đ cho đơn hàng từ 100,000đ vào thứ 03 hàng tuần với mã Voucher JCB35 

- Áp dụng cho 01 lần/thẻ/user/tuần 

 

• Khuyến mãi 3: Dành cho khách hàng thanh toán thẻ JCB vào các ngày đặc biệt 

- Giảm 100,000đ cho đơn hàng từ 200,000đ vào các ngày đặc biệt 10/10/2022, 11/11/2022, 

12/12/2022 (Mega campaign day) với mã Voucher JCB100 

- Áp dụng cho 01 lần/thẻ/user/ngày. 

 

2. THỜI GIAN ƯU ĐÃI 

- Khuyến mãi 1: áp dụng thứ 05 hàng tuần cho Khách hàng lần đầu tiên liên kết và thanh toán 

bằng thẻ JCB từ ngày 10/07/2022 đến hết ngày 31/03/2023 

- Khuyến mãi 2: Thứ 03 hàng tuần cho Khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB từ ngày 

10/07/2022 đến hết ngày 31/03/2023 

- Khuyến mãi 3: các ngày đặc biệt 11/11/2022, 12/12/2022 (Mega campaign day) 

- Số lượt ưu đãi mỗi ngày có hạn và chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không 

cần thông báo trước. 

 

3. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

- Áp dụng với tất cả sản phẩm & dịch vụ trên ShopeeFood (không bao gồm Shopee Express 

Instant) 

- Khách hàng đăng nhập tài khoản trên ứng dụng ShopeeFood hoặc ShopeeFood trên ứng dụng 

Shopee và chọn hình thức thanh toán bằng thẻ JCB được phát hành tại Việt Nam theo quy 

định, chọn Voucher hoặc nhập mã JCB50, JCB35, JCB100 tương ứng trong mục Khuyến mãi 

tại bước Xác nhận đơn hàng để được giảm giá trực tiếp. 

- Áp dụng đối với dịch vụ giao hàng hóa là đồ ăn, thức uống do đơn vị vận chuyển hợp tác với 

FOODY cung cấp. 

- Ưu đãi sẽ không được cấp lại với đơn hàng bị hủy vì bất cứ lý do gì. 

- Chương trình không áp dụng cho có đơn hàng có dấu hiệu lạm dụng khuyến mãi, lợi dụng lỗi 

hệ thống hoặc vi phạm Chính sách của ShopeeFood.  

- Trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, quyết định của ShopeeFood là quyết định cuối 

cùng. 

- Chương trình áp dụng từ 0h sáng đến 23h59 mỗi ngày vào thời điểm diễn ra ưu đãi. 



 

- ShopeeFood có quyền thay đổi nội dung & chính sách của chương trình ưu đãi không thông 

báo trước. 

 

4. LIÊN HỆ 

- Liên hệ Hotline 1900 2042 để biết thêm thông tin chi tiết. 


