
 
 
 
 

   ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
   LƯỚT JCB “SĂN IPHONE 14 SERIES” TIKI GIẢM NGAY 1.000.000 VNĐ 

 

 

1. Chương Trình “LƯỚT JCB “SĂN IPHONE 14 SERIES” TIKI GIẢM NGAY 1.000.000 VNĐ” (“Chương 

Trình”) có hiệu lực từ ngày   14/10/2022 đến ngày 15/01/2023 (“Thời Gian Chương Trình”) 

2. Chương Trình chỉ áp dụng cho Chủ thẻ JCB phát hành tại Việt Nam có số thẻ (số BIN) bắt đầu bằng 

(“Chủ thẻ”): 

353301 356418 356438 356513 356554 356725 356790 356794 357115 365791 

356062 356419 356480 356515 356587 356770 356791 356795 357120 356586 

356394 356433 356481 356519 356680 356771 356792 357112 357703 357123 

356395 356435 356505 356526 356681 356780 356793 357113 357712 356593 

 

3. Nội dung chi tiết của Chương Trình  

3.1 Chi tiết ưu đãi (“Ưu Đãi”)  

Ưu đãi Nội dung ưu đãi Ngày áp dụng Số lượt ưu đãi Điều kiện áp dụng 

Ưu đãi 
mua 
iPhone 14 
series  

Giảm 1.000.000 
VNĐ khi mua sản 
phẩm iPhone 14 
series 

Từ thứ 2 đến Chủ 
Nhật hàng tuần 600 lượt/ chương 

trình 

• Mỗi chủ thẻ hợp lệ chỉ được nhận 
ưu đãi 1 lần/ tháng 

• Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng 1 sản 
phẩm 

 

3.2 Thời gian khuyến mại: 

Áp dụng từ 00h00’ sáng đến 23h59’ từ ngày 14/10/2022 đến ngày 15/01/2023 hoặc đến khi hết ngân 

sách tùy theo điều kiện nào đến trước. 

3.3 Điều kiện chung: 

- Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình 

- Chủ thẻ chọn phương thức thanh toán phù hợp để được hưởng ưu đãi. 

- Chương Trình chỉ áp dụng khi mua sản phẩm iPhone 14 Series. Trường hợp phát hiện đơn hàng 

có sản phẩm không thuộc danh mục được áp dụng khuyến mãi TIKI xin phép hủy đơn hàng ngay 

lập tức. 

- Chương trình áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi nhập mã giảm giá khác.  

- Chương trình áp dụng cùng lúc với chương trình Trả góp.   

- Chương trình này áp dụng đồng thời với phương thức thanh toán bằng Tiki Xu.  

- TIKI bảo lưu quyền từ chối thực hiện đơn hàng không đáp ứng các điều kiện của 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. 



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

cần thông báo trước. 

4. Ưu đãi chỉ dành cho khách hàng mua bán lẻ. TIKI bảo lưu quyền từ chối áp dụng Chương Trình cho các 

đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại. Trong trường 

hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của JCB sẽ là quyết định cuối cùng 

5. Chủ Thẻ vui lòng kiểm tra có nhận được ưu đãi (giảm giá) hay không trước khi thanh toán. Nếu không 

được giảm giá, vui lòng liên hệ TIKI hotline để được hỗ trợ kiểm tra và tư vấn. Trong trường hợp Chủ 

Thẻ không nhận được ưu đãi khi giao hàng thành công, quyết định của TIKI sẽ là quyết định cuối cùng 

6. Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:  

TIKI hotline: 1900-6035 (từ 8h đến 21h, kể cả T7 & CN) hoặc gửi thông tin về hotro@tiki.vn  
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