
  

 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nội dung chương trình 

− Ưu đãi cuối tuần: Giảm 15% tối đa 200.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000VNĐ 

− Ưu đãi ngày Đặc biệt: Giảm 300.000VNĐ cho đơn hàng từ 1.500.000VNĐ 

− Ưu đãi cho Chủ thẻ mới: Mã giảm giá trị giá 100.000VNĐ cho đơn hàng từ 200.000VNĐ 

− Ưu đãi thương hiệu Apple: Giảm 500.000VNĐ cho các sản phẩm thuộc gian hàng Apple 

Flagship Store từ 10.000.000VNĐ 

− Ưu đãi iPhone 14 series: Giảm 1.000.000VNĐ cho đơn hàng iPhone 14 series tại gian hàng 

chính hãng Apple Flagship Store 

− Ưu đãi ngày thương hiệu Samsung: Giảm 500.000VNĐ cho các sản phẩm thuộc gian hàng 

SAMSUNG OFFICIAL STORE từ 5.000.000VNĐ 

− Ưu đãi ngày thương hiệu P&G: Giảm 80.000VNĐ đơn hàng từ 400.000VNĐ cho các sản 

phẩm thuộc các thương hiệu sau 

Pampers https://shopee.vn/pampers_officialstore 

Ariel, Downy, Tide, Bounce, Ambi Pur https://shopee.vn/pghomecare_officialstore 

Oral-B, Head & Shoulders, Pantene, 

Rejoice, Gillette,… 
https://shopee.vn/pg_officialstorevn 

Olay https://shopee.vn/olay_officialstorevn 

 

− Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ JCB phát hành tại Việt Nam có đầu thẻ 356062, 356480, 

356481, 356394, 356395, 356418, 356419, 356433, 356435, 356513, 356680, 356681, 

356770, 356771, 356780, 357120, 356790, 356791, 356792, 356793, 356794, 357703, 

353301, 356795, 356438, 356519, 356526, 356554, 356505, 356515, 356725, 357115, 

357712, 357113, 357112, 356787 

2. Thời gian chương trình 

- Ưu đãi cuối tuần: 09h00 - 23h59 vào Chủ Nhật hàng tuần từ 01/07/2022 đến 31/03/2023 

(không áp dụng vào ngày 22/01/2023) 

- Ưu đãi ngày Đặc biệt: 09h00 – 23h59 vào các ngày 7/7/2022, 8/8/2022, 9/9/2022, 

10/10/2022, 11/11/2022, 12/12/2022, 05/01/2023 

- Ưu đãi cho Chủ thẻ mới: 0h00 ngày 01/07/2022 đến hết 23h59 ngày 31/03/2023 

- Ưu đãi thương hiệu Apple: 0h00 – 23h59 vào các ngày Sale lương về 25/07, 25/08, 25/09, 

25/10, 25/11, 25/12 

- Ưu đãi iPhone 14 series: 0h00 ngày 07/10/2022 đến hết 23h59 ngày 31/12/2022 

- Ưu đãi ngày thương hiệu Samsung: 0h00 ngày 11/12/2022 đến hết 23h59 ngày 13/12/2022 

- Ưu đãi ngày thương hiệu P&G: 0h00 ngày 19/12/2022 đến hết 23h59 ngày 21/12/2022 

https://shopee.vn/apple_flagship_store
https://shopee.vn/apple_flagship_store
https://shopee.vn/samsung_official_store
https://shopee.vn/pampers_officialstore
https://shopee.vn/pghomecare_officialstore
https://shopee.vn/pg_officialstorevn
https://shopee.vn/olay_officialstorevn


  

3. Đối tượng áp dụng 

- Ưu đãi cho Chủ thẻ mới: Khách hàng có tài khoản Shopee hợp lệ và đủ điều kiện dưới đây 

sẽ nhận được Mã giảm giá khi thanh toán bằng thẻ quốc tế JCB phát hành tại Việt Nam 

được gửi trực tiếp vào Kho Voucher.  

➢ Tài khoản Shopee là thành viên Hạng Vàng và Hạng Kim Cương theo điều kiện của 

Shopee ở từng thời kỳ được quy định TẠI ĐÂY và; 

➢ Tài khoản Shopee chưa có phát sinh đơn hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ 

trong vòng 06 (sáu) tháng TẠI thời điểm Shopee gửi Mã giảm giá. 

- Các Ưu đãi khác: Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website shopee.vn hoặc ứng dụng 

Shopee và chọn hình thức thanh toán bằng thẻ quốc tế JCB phát hành tại Việt Nam để được 

giảm giá. 

4. Điều kiện áp dụng 

− Chương trình chỉ áp dụng khi mua các sản phẩm trên Shopee, KHÔNG áp dụng cho sản 

phẩm là SIM điện thoại, thẻ cào, gói sản phẩm (ví dụ mua 1 tặng 1, mua 2 giảm 10%...), e-

voucher và dịch vụ, sữa cho trẻ từ 0-24 tháng tuổi và đơn do người bán tự vận chuyển. 

− Mỗi thẻ chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/3 tháng đối với Ưu đãi cuối tuần và Ưu đãi thương 

hiệu Apple; 01 lần/ngày đối với Ưu đãi ngày Đặc biệt; 01 lần trong suốt thời gian diễn ra 

chương trình đối với Ưu đãi ngày thương hiệu Samsung, Ưu đãi ngày thương hiệu P&G và 

Ưu đãi iPhone 14 series. 

− Mỗi tài khoản Shopee (phân biệt theo user ID) chỉ được hưởng Ưu đãi cho Chủ thẻ mới 01 

lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình 

− Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian diễn ra hoặc khi hết số lượng ưu đãi tối đa dành 

cho chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước.  

− Ưu đãi cuối tuần và Ưu đãi ngày Đặc biệt không áp dụng đồng thời với chương trình/mã 

giảm giá ưu đãi khác của Shopee (ngoài trừ Mã miễn phí vận chuyển). 

− Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc yêu cầu trả hàng/hoàn tiền vì bất cứ 

lý do gì. 

− Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình 

thức nào. 

− Chương trình chỉ dành cho khách hàng mua lẻ. Chương trình không áp dụng cho các đơn 

hàng có dấu hiệu lạm dụng khuyến mãi hoặc vi phạm vào các tiêu chuẩn cộng đồng hoặc 

Chính sách của Shopee, hoặc không thỏa mãn đủ các điều kiện yêu cầu của chương trinh. 

− Điều khoản và điều kiện của chương trình có thể được điều chỉnh, thay đổi bất kỳ lúc nào và 

không cần thông báo trước đến khách hàng. 

5. Thông tin liên hệ 

https://shopee.vn/m/shopee-rewards-la-gi


  

− Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ Bộ 

phận chăm sóc khách hàng trong vòng 24h từ lúc sự cố phát sinh theo số 1900 1221 hoặc 

truy cập https://help.shopee.vn/vn/s/contactus 


