
THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẠI VUA NỆM 

1. Thời gian áp dụng: Từ 06/06/2022 tới 31/08/2022 

2. Đối tượng áp dụng:  

Các chủ thẻ tín dụng của Vietcombank đăng kí nhận chuơng trình ưu đãi  

3. Nội dung chương trình:  

- Chủ thẻ tín dụng Vietcombank được giảm 10% (tối đa lên đến 10 triệu đồng) cho hóa 

đơn thanh toán có giá trị từ 2 triệu đồng khi mua sắm tại hệ thống Cửa hàng và website 

Vua Nệm trên Toàn quốc. 

- Chương trình được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại hiện hữu hàng 

tháng của Vua Nệm (ngoại trừ các sản phẩm của Kim Cương, Liên Á, Vạn Thành và 

các sản phẩm xả kho)   

4. Địa điểm áp dụng ưu đãi: Hệ thống cửa hàng/ website Vua nệm trên Toàn quốc 

5. Điều kiện áp dụng:  

- Mã ưu đãi không được áp dụng với chương trình khuyến mại xả kho hoặc các sản phẩm 

không áp dụng voucher từ Vua Nệm (Kim Cương, Liên Á, Vạn Thành) 

- Mỗi mã ưu đãi chỉ sử dụng được 01 (một) lần, và chỉ được áp dụng 01 (một) mã ưu đãi 

cho 01 (một) đơn hàng 

- Áp dụng cho hình thức mua hàng online qua Website Vuanem.com Hoặc mua sắm trực 

tiếp tại tất cả cửa hàng Vua nệm trên Toàn quốc 

6. Cách nhận mã ưu đãi:  

- Chủ thẻ tín dụng Vietcombank ấn vào link đăng kí để đăng kí thông tin nhận ưu đãi từ 

Vua Nệm. Link đăng kí nhận ưu đãi: https://km.vuanem.com/viet-com-bank-uu-dai-

dac-biet 

- Vua Nệm gửi tin nhắn cho Khách hàng vào số điện thoai Khách hàng đăng kí trong đó 

có link nhận mã ưu đãi. 

- Khách hàng cung cấp mã ưu đãi cho nhân viên bán hàng của Vua Nệm (nếu mua theo 

hình thức mua sắm trực tiếp tại cửa hàng) hoặc nhập mã ưu đãi theo hướng dẫn trên 

website (nếu mua sắm theo hình thức mua trực tuyến). 

7. Lưu ý: 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline của Vua Nệm 18002092 hoặc 0971851666 để được 

tư vấn chi tiết. 
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