ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH
GIẢM NGAY 20% KHI ĐẶT PHÒNG TẠI AGODA BẰNG THẺ VIETCOMBANK MASTERCARD
1. Khuyến mãi dành cho các chủ thẻ hợp lệ thuộc dòng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, và thẻ thương
mại có tên và biểu tượng Mastercard®. Chủ thẻ phải thanh toán bằng thẻ Mastercard® để
nhận khuyến mại.
2. Khuyến mãi chỉ được áp dụng khi đặt phòng tại một số khách sạn nhất định ở một số điểm
đến chỉ định trước và được thực hiện thông qua trang http://www.agoda.com/mastercardvn
3. Agoda có quyền đưa ra các “ưu đãi chiến lược” nhất định trong khoảng thời gian giới hạn
với mức chiết khấu cao hơn cho các quốc gia được chọn.
4. Khuyến mãi tuân theo các điều khoản và điều kiện của Agoda. Trong trường hợp có tranh
chấp, quyết định của Mastercard và / hoặc Agoda sẽ là quyết định cuối cùng.
5. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các khách sạn có thể hiện dòng chữ “Đủ tiêu chuẩn nhận
khuyến mãi” hoặc “Khuyến mãi hợp lệ” trên trang kết quả tìm kiếm và chỉ các loại phòng
“Trả trước” và “Trả ngay”. Các phòng có ký hiệu “Thanh toán tại khách sạn” và “Đặt phòng
ngay, thanh toán sau” sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi.
6. Giảm giá Khuyến mãi chỉ áp dụng cho tiền phòng lưu trú (không bao gồm thuế địa phương,
phí dịch vụ, phụ phí, tiêu dùng cá nhân và những thứ tương tự).
7. Khuyến mãi không có giá trị chuyển nhượng, không cộng dồn, không được quy đổi thành
tiền mặt hoặc các sản phẩm khác và không được áp dụng đồng thời với bất kỳ chương trình
giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và mặt hàng giá cố định nào khác (trừ khi được
chỉ định).
8. Mastercard® và / hoặc Agoda có thể thay đổi các điều khoản vào bất kỳ lúc nào. Khuyến
mãi có thể bị tạm dừng hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
9. Khuyến mãi này độc lập và không liên quan đến bất kỳ ưu đãi hoặc thỏa thuận nào giữa
Mastercard® và chủ thẻ (phương tiện thanh toán, v.v.), do Mastercard® quyết định và
Mastercard® hoàn toàn chịu trách nhiệm.
10. Giảm giá sẽ chỉ được hiển thị trên mẫu đặt phòng sau khi nhập số thẻ Mastercard® hợp lệ.

