
 

 
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“COUPON 30% TỐI ĐA 100K” 

 

1. Chương Trình “Coupon 30% tối đa 100k” (“Chương Trình”) có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 đến 31/10/2020 (“Thời 

Gian Chương Trình”) – Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách chương trình  

2. Chương Trình chỉ áp dụng cho Chủ thẻ quốc tế Vietcombank mang thương hiệu Visa, MasterCard, JCB (Chủ 

thẻ quốc tế Vietcombank) có số thẻ (số BIN) bắt đầu bằng (“Chủ thẻ”): 412976, 477389, 469174, 412975, 461136, 

438103, 546285, 356771, 546284, 356770, 356435, 514003, 428310, 452404, 469173, 403277, 477390, 526418, 

222806. 

3. Nội dung chi tiết của Chương Trình: 

Chương trình gồm: 

 Ưu đãi 1: Áp dụng cho tài khoản Tiki mới lần đầu tiên mua sắm trên Tiki và thanh toán bằng thẻ quốc tế 

Vietcombank: Coupon giảm 30% (tối đa 100.000 đồng) khi mua đơn hàng đầu trên ứng dụng Tiki 

*Xem hướng dẫn sử dụng ưu đãi tại mục 10 

4. Thời gian thực hiện ưu đãi: Từ 13h00 ngày 01/09/2020 đến 23h59 ngày 31/10/2020 

5. Địa điểm thực hiện ưu đãi: ứng dụng Tiki App & website Tiki.vn 

6. Điều kiện áp dụng chương trình: 

6.1 Mỗi khách hàng/ tài khoản chỉ nhận được ưu đãi 01 (một) lần trong thời gian diễn ra chương trình. Nếu khách 

hàng có nhiều thẻ thì chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần dựa theo tài khoản của khách hàng. 

6.2 Coupon giảm 30% (tối đa 100.000 đồng) dành cho tài khoản Tiki mới và thanh toán bằng thẻ quốc tế 

Vietcombank khi mua đơn hàng đầu tiên và nhập mã TIKIVCB. Tài khoản Tiki mới là tài khoản đăng ký trong 

thời gian diễn ra chương trình. Coupon được áp dụng cho tất cả các sản phẩm tại ứng dụng Tiki, ngoại trừ tã, bỉm, 

sữa, bia, mì gói, phiếu quà tặng, dịch vụ tiện ích (Thẻ cào điện thoại, thẻ game, …) 

6.3 Trường hợp đơn hàng có sản phẩm không thuộc danh mục được áp dụng Ưu Đãi và không được hưởng Ưu Đãi 

của Chương Trình, TIKI sẽ không chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại nếu có 

6.4 Ưu đãi cho khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng cho khách hàng trong 

mọi trường hợp. Ưu đãi cũng không được quy đổi thành sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người 

khác. 

6.5 Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ công ty cung cấp và 

thanh toán bằng một trong các loại thẻ quốc tế Vietcombank có đầu mã BIN quy định tại Điều 2 

6.6 Chương trình không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi, nhập mã giảm giá khác và chương 

trình trả góp. 

6.7 Lượt ưu đãi không được cấp lại trong trường hợp đơn hàng bị hoàn/trả hoặc bị hủy do người mua. 

6.8 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 TIKI sẽ là quyết định cuối cùng 

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

8. 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 Chủ Thẻ không nhận được ưu đãi 

khi giao hàng thành công, quyết định của TIKI sẽ là quyết định cuối cùng 

9. 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 

  

mailto:hotro@tiki.vn


 

10. Hướng dẫn sử dụng ưu đãi: 

Hướng dẫn sử dụng Ưu đãi 1: Áp dụng cho tài khoản Tiki mới lần đầu tiên mua sắm trên Tiki và thanh toán 

bằng thẻ Vietcombank: Coupon giảm 30% (tối đa 100.000 đồng) khi mua đơn hàng đầu trên ứng dụng Tiki 

Bước 1: Chọn sản phẩm 

Bước 2: Xem giỏ hàng 

Bước 3: Nhập mã TIKIVCB vào ô “Mã giảm giá” -> Áp dụng -> Màn hình hiển thị số tiền được giảm tại mục “ 

Giảm giá” 

 

Bước 4: Chọn địa chỉ giao hàng 

Bước 5: Kiểm tra tổng hóa đơn sau khi giảm giá -> Chọn phương thức thanh toán qua thẻ quốc tế Vietcombank 

 

 

 

 


