
Thể lệ của chương trình 

- Chương trình chỉ áp dụng cho chủ thẻ của Vietcombank sử dụng thẻ để mua 

những hàng hóa trong danh mục được hưởng ưu đãi của Mediamart và thanh toán 

qua máy POS của Vietcombank. 

- Mỗi khách hàng (tính theo mã số khách hàng của ngân hàng) chỉ được hưởng chiết 

khấu cho 1 lần thanh toán thẻ đầu tiên thực hiện giao dịch mua hàng hóa trong 

danh mục ưu đãi của Mediamart qua máy thanh toán thẻ của Vietcombank trong 

suốt thời gian khuyến mãi. 

- Việc trả thưởng sẽ được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc sau ngày cuối 

cùng của từng đợt trả thưởng đã công bố. 

- Chủ thẻ sẽ thực hiện thanh toán giá trị hàng hóa mua theo đúng giá bán trên hệ 

thống Mediamart tại thời điểm cà thẻ. Số tiền khách hàng được hưởng ưu đãi chiết 

khấu hoàn tiền sẽ được Vietcombank ghi Có vào tài khoản thẻ hoặc tài khoản 

thanh toán của khách hàng tại Vietcombank (tùy từng loại thẻ). 

- Chương trình sẽ kết thúc khi tổng ngân sách 1,5 tỷ VNĐ cho toàn bộ chương trình 

được sử dụng hết hoặc hết thời gian khuyến mãi đã thông báo (tùy thuộc vào điều 

kiện nào đến trước). 

- Các giao dịch thanh toán thẻ hợp lệ được trả thưởng là các giao dịch thanh toán 

hàng hóa thành công tại 4 địa điểm của Mediamart bằng thẻ Vietcombank qua 

máy POS của Vietcombank trong thời gian thực hiện chương trình (không tính các 

giao dịch lỗi, revert, refund, lên đúp…) 

- Mediamart sẽ chịu trách nhiệm về các lỗi của Sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất. 

- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu các chứng từ thanh toán bao gồm nhưng không giới 

hạn các hóa đơn bán hàng, hóa đơn VAT, hóa đơn cà thẻ  và các chứng từ khác 

nếu có …để phục vụ công việc tra soát, đối chiếu khi có yêu cầu. 

- Thời hạn để thực hiện các yêu cầu tra soát, khiếu nại của chủ thẻ về việc hoàn tiền 

chiết khấu kể từ ngày Vietcombank trả thưởng cho từng đợt là 30 ngày. Hết thời 

hạn trên, Mediamart và Vietcombank được hiểu là khách hàng không còn bất cứ 

khiếu nại nào liên quan đến việc hoàn tiền chiết khấu cho khách hàng. 

- Bằng việc tham gia vào chương trình này, Chủ thẻ đồng ý chấp thuận các điều 

kiện của chương trình cũng như các qui định của Vietcombank tại Hợp đồng sử 

dụng thẻ do Vietcombank phát hành. 

 


