
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

GIẢM 200K – MUA SẮM VỚI THẺ JCB VÀ NHẬN ƯU ĐÃI TẠI  

MUJI VIỆT NAM 

1. NỘI DUNG ƯU ĐÃI: 

- Nhận ngay Phiếu mua hàng MUJI trị giá 200.000 VND cho hóa đơn thanh toán từ 1.000.000 VND 

thành công bằng thẻ JCB. 

2. THỜI GIAN ÁP DỤNG: 

- Từ 01/01/2023 – 31/03/2023 

3. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN 

- Áp dụng cho chủ thẻ JCB thanh toán trực tiếp bằng thẻ JCB tại quầy thu ngân và áp dụng cho tất 

cả các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của MUJI bao gồm cả các sản phẩm và dịch vụ đang giảm 

giá. 

- Mỗi chủ thẻ JCB (tính theo số thẻ) được nhận tối đa một Phiếu mua hàng tại một cửa hàng trong 

suốt thời gian áp dụng khuyến mãi. 

- Không chấp nhận tách hóa đơn dưới mọi hình thức. 

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của JCB. 

- Chỉ áp dụng khi thanh toán toàn bộ giá trị hóa đơn bằng thẻ JCB, tất cả các phương thức thanh 

toán khác hoặc thanh toán gộp đều không được chấp nhận. 

- Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

- Phiếu mua hàng không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc bị trả lại vì bất kỳ lý do gì. 

- Số lượng Phiếu mua hàng có hạn và có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo 

trước. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của MUJI sẽ là quyết định cuối cùng. 

Để tham gia chương trình khuyến mãi, chủ thẻ JCB cần thực hiện theo các bước sau: 

- Chủ thẻ JCB mua sắm tại các cửa hàng MUJI theo danh sách bên dưới. 

- Tại quầy thu ngân, chủ thẻ JCB thanh toán hóa đơn giá trị từ 1.000.000 VND trở lên với thẻ JCB 

tại máy POS sẽ nhận ngay Phiếu mua hàng trị giá 200.000 VND. 



 

- Hạn sử dụng Phiếu mua hàng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 02 tháng 05 năm 2023. 

4. ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG  

Áp dụng tại các cửa hàng MUJI sau tại Việt Nam: 

1. MUJI Parkson Lê Thánh Tôn: 35Bis - 45 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM. 

2. MUJI Crescent Mall: Lô GF-7,8,9A tầng trệt và Lô 2F-8,9,10A lầu 2, TTTM Crescent Mall, số 

101, Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. 

3. MUJI Vincom Center Metropolis: Lô B1-03, B1 & block L1-01A1-A2, Tầng L1, TTTM Vincom 

Center, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. 

4. MUJI AEON MALL Long Biên: Tầng 1, Sảnh Đông, TTTM AEON MALL Long Biên, 27 Cổ 

Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 

 

 

 

 

 


