
 

LƯỚT JCB, SĂN DEAL HOT TẠI CELLPHONES LÊN 

ĐẾN 1,000,000 VNĐ 

1. NỘI DUNG ƯU ĐÃI 

- Ưu đãi 01: Giảm 1,000,000 VNĐ cho hóa đơn mua các dòng sản phẩm iPhone 14 

tại các cửa hàng CellphoneS trên Toàn quốc hoặc website http://cellphones.com.vn. 

 

- Ưu đãi 02: Giảm 600,000 VNĐ cho hóa đơn từ 10,000,000 VNĐ tại các cửa hàng 

CellphoneS trên Toàn quốc hoặc website http://cellphones.com.vn. 

 

2. THỜI GIAN 

- Ưu đãi 01: Từ 14/10/2022 – 15/01/2023 vào tất cả các ngày trong tuần 

- Ưu đãi 02: Từ 14/10/2022 – 15/04/2023 vào tất cả các ngày trong tuần 

 

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

 

- Áp dụng cho khách hàng mua và thanh toán bằng thẻ tín dụng JCB  tại các cửa hàng 

CellphoneS trên toàn quốc hoặc website cellphones.com.vn 

- Mỗi số thẻ chỉ được được áp dụng ưu đãi 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình 

- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. CellphoneS 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 khách hàng mua đi bán lại hoặc mua với số lượng nhiều hơn hai (02) sản phẩm 

cùng loại trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của CellphoneS sẽ là quyết định cuối 

cùng 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng mua và thanh toán bằng thẻ JCB phát hành tại Việt 

Nam 

- Số lượng ưu đãi có hạn và có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà ko cần thông báo trước. 

- Xem địa điểm cửa hàng áp dụng tại: https://cellphones.com.vn/dia-chi-cua-hang 

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi của JCB 

- Áp dụng đồng thời với các chương trình trả góp tại CellphoneS 

 

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Hotline: 1800 2097 
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