
NGUYEN KIM ONLINE 

 Status: ongoing until 13 Apr 2019 

English Vietnamese 

Campaign Overview Giới thiệu chương trình 

Using JCB Card to receive great discount of 500,000 

VND for all online payment from 7 Milllion VND at 

www.nguyenkim.com  

-Payment method: online payment at 

www.nguyenkim.com 

-Redeem discount order: Original price/Nguyen Kim 

Offer/additional JCB Discount (applied directly on 

total bill) 

-Applicable date : Saturday and Sunday during 

Promotion Period 

*This promotion can be terminated before expired 

date due to limited budget. 

Được giảm ngay 500,000 đồng khi mua tất cả sản 

phẩm có giá thanh toán cuối cùng từ 7 triệu và 

thanh toán 100% bằng thẻ JCB. 

- Hình thức thanh toán: Thanh toán online tại 

trang web www.nguyenkim.com  

- Thứ tự giảm thẻ: Giá niêm yết/giảm ưu đãi 

Nguyễn Kim/giảm thêm JCB (giá giảm trực tiếp 

trên đơn hàng). 

- Thời gian áp dụng: Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần 

* Chương trình có thể kết thúc trước hạn do 

Ngân sách có hạn. 

Campaign period Thời gian triển khai chương trình 

14/04/2018 - 13/04/2019 14/04/2018 - 13/04/2019 

Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình 

Official Nguyen Kim website: 

www.nguyenkim.com.vn 

Trang web của Nguyen Kim: 

www.nguyenkim.com.vn  

Cards Eligible for this Campaign 
Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình 

này 

All JCB brand cards are eligible for this campaign. 
Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử 

dụng trong chương trình lần này. 

Notes Chú ý 

*Not applicable for company/organisation 

*Each JCB cardmember can receive discount only 

one time per one product per one week. 

* Discount will be refunded along with product in 

case customer return or exchange. 

* Không áp dụng cho khách hàng là tổ chức/ công 

ty 

* Mỗi khách hàng chủ thẻ JCB chỉ được nhận ưu 

đãi giảm thẻ 1 lần/ 1 sản phẩm/ 1 tuần  

* Sẽ thu hồi khoản tiền giảm giá ưu đãi nếu khách 

hàng đổi hoặc trả hàng. 

* Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của 

Nguyễn Kim là quyết định cuối cùng. 

 


