
  
 
 

THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 
Ưu đãi thanh toán tại nhà hàng Sangrimar Cafe & Lounge cho chủ thẻ Vietcombank 

 

1.  NỘI DUNG ƯU ĐÃI: 

Ưu đãi giảm 10% trên tổng hóa đơn sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Sangrimar Cafe & Lounge đối với 

khách hàng sở hữu thẻ Vietcombank 

3. THỜI GIAN ÁP DỤNG: 

 Chương trình diễn ra từ ngày 10/02/2023 – 29/04/2023 được áp dụng tại nhà hàng    Sangrimar 

Cafe & Lounge. 

 Địa chỉ: Tòa nhà Saigon South Marina Club, số 9A, Trần Văn Trà, Tân Phong, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

4. ĐỐI TƯỢNG 

 Chỉ áp dụng cho quý khách là chủ thẻ Vietcombank. 

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ƯU ĐÃI 

 Bước 1: Quý khách cung cấp cung cấp thẻ ngân hàng Vietcombank cho nhân viên nhà hàng 

để thực hiện thanh toán hóa đơn, 

 Bước 2: Nhân viên nhà hàng sẽ thực hiện thanh toán hóa đơn dịch vụ tại nhà hàng Sangrimar 

Cafe & Lounge bằng hình thức quẹt thẻ 

 Bước 3: Quý khách ký biên lai và xác thực thanh toán thành công. 

6. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN 

 Mức giảm giá tối đa 1.000.000VNĐ/hóa đơn 

 Ưu đãi áp dụng tối đa 02 lần trong 01 tháng với 01 chủ thẻ Vietcombank 

 Ưu đãi không áp dụng với các hình thức tách hoặc gộp hóa đơn 

 Các nội dung khuyến mại không được cộng gộp hay áp dụng đồng thời với các chương trình 

khuyến mãi hiện hành tại nhà hàng. 

7. ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG 

Nhà hàng Sangrimar Cafe & Lounge: 

Tòa nhà Saigon South Marina Club, số 9A, Trần Văn Trà, Tân Phong, Quận 7 

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI ĐÁP 

Quý khách có thể liên hệ qua số điện thoại hotline: 096 2277 334 hoặc fanpage:  

https://www.facebook.com/sangrimar 

https://www.facebook.com/sangrimar

