
THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

GIẢI NHIỆT MÙA HÈ CÙNG THẺ VIETCOMBANK JCB 

 

1. Chương trình ưu đãi: 

 Giảm 50K cho hóa đơn thanh toán từ 150K tại: KOI Thé, BreadTalk, TOUS les 

JOURS, Mylife Coffee 

 Giảm 100K cho hóa đơn từ 300K tại Starbucks, Al Fresco's, Cơm Niêu Kombo 

 Giảm 200K cho hóa đơn từ 1 triệu đồng tại Manwah, Hutong, GoGi House  

 

Xem chi tiết các địa điểm áp dụng tại đây 

2. Hướng dẫn sử dụng ưu đãi: 

Bước 1: Khách hàng nhắn tin theo cú pháp sau: "mã nhà hàng" gửi 6089 đễ nhận mã ưu 

đãi 

Mã các nhà hàng: 

TT Nhà hàng Mã nhà hàng 

1 KOI Thé "JCB KOI" 

2 BreadTalk "JCB BRE" 

3 TOUS les JOURS "JCB TLS" 

4 Mylife Coffee "JCB ML" 

5 Starbucks "JCB SB" 

6 Al Fresco's "JCB AF" 

https://brand.urbox.vn/thuong-hieu/654-koi-the.html
https://brand.urbox.vn/thuong-hieu/587-breadtalk.html
https://brand.urbox.vn/thuong-hieu/571-tous-les-jours.html
https://brand.urbox.vn/thuong-hieu/571-tous-les-jours.html
https://brand.urbox.vn/thuong-hieu/812-mylife-coffee.html
https://brand.urbox.vn/thuong-hieu/593-starbucks.html
https://brand.urbox.vn/thuong-hieu/505-al-fresco--39-s.html
https://brand.urbox.vn/thuong-hieu/53-com-nieu-kombo.html
https://www.specialoffers.jcb/vi/10R%20address%20list.pdf


7 Cơm Niêu Kombo "JCB KOM" 

8 Manwah "JCB MW" 

9 Hutong "JCB HU" 

10 GoGi House "JCB GO" 

 

Bước 2: Khách hàng nhận được tin nhắn SMS với liên kết bao gồm thông tin ưu đãi ví 

dụ: Mã, ngày hợp lệ, T&C .. 

Thời gian nhận ưu đãi: Thứ bảy và Chủ Nhật,khung giờ 10h - 24h 

 

Bước 3: Khách hàng xuất trình mã khuyến mãi (hoặc QR) tại trang thương mại và được 

hưởng chiết khấu. 

- Chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được mã ưu đãi và thanh toán bằng thẻ 

Vietcombank JCB. 

- Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình. 

4. Triển khai chương trình 

- Thời gian triển khai chương trình: 04/06/2022 - 17/07/2022 

- Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ Vietcombank JCB 

 

5. Lưu ý 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nhà hàng có thể đóng cửa/ tạm ngưng hoạt động, 

Quý khách hàng vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch 

vụ. 

- Chỉ áp dụng đối với khách hàng nhận được mã ưu đãi và thanh toán bằng thẻ JCB. 

- Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Số lượng mã ưu đãi mỗi ngày có hạn và có thể hết sớm hơn dự kiến. 

- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ bảy và Chủ Nhật,khung giờ 10h - 24h 

(Nếu mã ngày hôm đó hết Khách hàng vui lòng quay lại vào thời điểm khác để lấy 

mã) 

- Thời gian sử dụng ưu đãi: Tất cả các ngày trong tuần. 

- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày) 


