
Ưu đãi dành cho chủ thẻ Vietcombank tại Ứng dụng Shopee 

Nội dung ưu đãi: 

-       Giảm 25% (tối đa 100.000 đồng) cho đơn hàng đầu tiên có giá trị từ 300.000 đồng 

trên ứng dụng Shopee. Mã ưu đãi: NEWVCB25 

-       Chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee. 

-    Chỉ áp dụng cho thanh toán bằng thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế Vietcombank 

thương hiệu Visa, American Expess, Mastercard và JCB:  

- Số lần sử dụng mã ưu đãi: 330 lần / 1 tháng 

  

Thời gian ưu đãi: 

-       Thời gian áp dụng: từ 00h00 ngày 01/05/2020 đến 23h59 ngày 31/07/2020 

  

Điều kiện áp dụng: 

-       Không áp dụng khi mua sản phẩm sim, e-voucher, thẻ cào, gói sản phẩm (ví dụ: mua 

1 tặng 1, mua 2 giảm 10%...) và đơn do người bán tự vận chuyển. 

-       Mã ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng cho 1 lần thanh toán. Trường hợp khách hàng 

không sử dụng hết giá trị ưu đãi trong 1 lần thanh toán, giá trị còn lại của mã ưu đãi 

sẽ bị hủy. 

-       Chương trình không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác của Shopee (trừ 

chương trình miễn phí vận chuyển). 

-       Nếu đơn hàng có sử dụng mã ưu đãi bị hủy/ trả hàng/ hoàn tiền, mã ưu đãi chỉ được 

đền bù theo chính sách của Shopee. 

-       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 thoả mãn đủ các điều kiện chương trình yêu cầu. 

-       Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng dưới mọi 

hình thức 

-      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.  

- Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình, quyền quyết định cuối cùng 

thuộc về Shopee. 

  

Hướng dẫn nhận và sử dụng ưu đãi: 

-      Bước 1: Tải về ứng dụng Shopee TẠI ĐÂY 

-      Bước 2: Đăng ký và đăng nhập tài khoản Shopee 

-      Bước 3: Chọn mua sản phẩm trên Shopee 

-    Bước 4: Tại bước thanh toán: 

 Nhập mã ưu đãi NEWVCB25 tại mục Mã giảm giá 

 Phương thức thanh toán: Nhập thông tin thẻ Vietombank của khách hàng 

Liên hệ: 

Nếu bạn có thêm thắc mắc về ưu đãi này, vui lòng liên hệ: 

-       Hotline 1900 1221 

-       Website: https://help.shopee.vn/vn/s/contactus 

https://shopeevn.onelink.me/3249649563/VCB
https://help.shopee.vn/vn/s/contactus
https://help.shopee.vn/vn/s/contactus


  

 

 


