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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

Vì chúng tôi hiểu rằng sức khỏe là điều quý giá nhất & hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi được sống 

khỏe mạnh bên những người thân yêu!  Máy lọc nước ion kiềm điện giải chuẩn thiết bị y tế và 

máy tắm Onsen trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện trong thời đại mới. 

Với mong muốn có thêm nhiều gia đình có cơ hội được sử dụng những sản phẩm tốt cho sức 

khỏe với mức giá phải chăng, Tập đoàn Thế Giới Điện Giải dành tặng cho chủ thẻ Vietcombank 

chương trình ưu đãi độc quyền vô cùng hấp dẫn như sau: 

 

 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: HẠNH PHÚC LÀ KHI SỐNG KHỎE CÙNG NHAU 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Máy lọc nước ion kiềm điện giải và máy tắm Onsen 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

5. Nội dung ưu đãi: 

5.1 Ưu đãi độc quyền lên đến 15 triệu đồng dành riêng cho chủ thẻ Vietcombank khi 

mua máy lọc nước ion kiềm hoặc máy tắm Onsen tại  tập đoàn Thế Giới Điện Giải 

(thegioidiengiai.com). 
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Trong đó bao gồm: 

 8 triệu đồng tiền mặt  

 Giảm ngay 3 triệu với sản phẩm dưới 30 triệu. 

 Giảm ngay 5 triệu với sản phẩm từ 30 đến 70 triệu 

 Giảm ngay 8 triệu với sản phẩm trên 70 triệu. 

 7 triệu đồng là bộ tiền xử lý nước của Đức hoặc Hàn Quốc. 

     5.2 Tặng gói dịch vụ Vipcare độc quyền 

 Dịch vụ xét nghiệm nước miễn phí mỗi năm 1 lần trọn vòng đời sản phẩm tại Viện 

Pasteur. 

 Bộ sách sống khỏe với nước ion kiềm. 

 Dịch vụ bảo dưỡng độc quyền chuẩn y tế Nhật định kỳ miễn phí trọn đời 6 tháng 1 

lần (DigiClean hoàn nguyên tấm điện cực và DigiProtect vô trùng máy điện giải) 

tăng hiệu suất và độ bền của máy. 

 Dịch vụ tổng đài bác sĩ dinh dưỡng tư vấn miễn phí (tư vấn sức khỏe với bác sĩ Lê 

Kim Huệ, nguyên trưởng khoa TT Dinh Dưỡng TP.HCM). Liên hệ 18007028 (miễn 

phí cước gọi). 

6. Điều kiện áp dụng:  

 Là chủ thẻ ghi nợ và tín dụng quốc tế Vietcombank các thương hiệu Visa, JCB, 

Mastercard. 

 Quý khách cung cấp hình chụp voucher ưu đãi trên website Vietcombank cho nhân 

viên bán hàng khi thanh toán để nhận ưu đãi. 

 Không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi với nhau. 

 Không có giá trị quy đổi sang tiền mặt và không hoàn lại tiền thừa nếu chưa sử dụng 

hết số tiền trong voucher ưu đãi (nếu có) 

7. Thông tin liên hệ và tư vấn về chương trình ưu đãi:  

 Hotline: 18007028 (miễn phí cước gọi đến) 

 Website: thegioidiengiai.com 

 Địa điểm áp dụng ưu đãi: https://thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang/ 

8. Danh mục hàng hóa áp dụng ưu đãi:  

– Máy lọc nước ion kiềm Panasonic 

– Máy lọc nước ion kiềm Kangen Enagic 
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– Máy lọc nước ion kiềm Fuji Smart & máy tắm Onsen Fuji Smart 

– Máy lọc nước ion kiềm Impart 

– Máy lọc nước ion kiềm Mitsubishi Cleansui 

– Máy lọc nước ion kiềm Ionfarms 

– Máy lọc nước ion kiềm Fujiiryoki 

– Máy lọc nước Wells 

– Máy lọc nước ion kiềm 

9. Thông tin về Tập đoàn Thế Giới Điện Giải đơn vị áp dụng ưu đãi :  

Xem tại đây: https://thegioidiengiai.com/ve-chung-toi/ 
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