THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “VI VU MÙA HÈ CÙNG VPBANK ”
1.

Tên chương trình: “Vi vu mùa hè cùng VPBank” cho chủ thẻ tín dụng VPBank.

2.

Thời gian triển khai chương trình: Từ 27/06/2018 đến hết 27/08/2018

3.

Đối tượng Khách hàng áp dụng: Chương trình áp dụng cho Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng (Thẻ

chính, thẻ phụ) VPBank, sau đây gọi là “Thẻ”.
4.

Nội dung chương trình: Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank tại Vietravel cho hóa đơn từ

5.000.000 VNĐ trở lên, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi giảm 500.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn.
5.

Hệ thống áp dụng Ưu đãi chương trình này: Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank

qua Website: https://travel.com.vn/ hoặc tại Hệ thống phòng đăng ký du lịch Vietravel.
6.

Điều khoản và điều kiện của chương trình:
-

Trong thời gian chương trình, Khách hàng có phát sinh giao dịch tại Vietravel và yêu cầu thanh
toán bằng thẻ tín dụng VPBank trước khi xuất hóa đơn.

-

Mức ưu đãi chỉ áp dụng 01 hóa đơn giao dịch

-

Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ cho
Vietravel cung cấp và thanh toán bằng một trong các loại thẻ tín dụng theo quy định Mục 2 của
Thể lệ này.

-

Các ưu đãi tại Chương trình này không được chuyển nhượng, quy đổi thành tiền mặt hoặc phương
thức thanh toán khác.

-

Khách hàng có thể không được nhận ưu đãi trong trường hợp phát sinh vấn đề từ hệ thống Cổng
thanh toán của Vietravel.

-

Trong mọi trường hợp, quyết định của VPBank là cuối cùng và không thể thay đổi.

-

Mọi thắc mắc về chương trình khách hàng vui lòng gọi điện tới tổng đài Chăm sóc Khách hàng
của VPBank 1900-545415.

7. Các quy định khác
- VPBank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng nhằm mục đích quảng cáo và thông báo
rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.
- Khách hàng tham gia chương trình này đồng ý tuân thủ các thủ tục phát hành thẻ, biểu phí, điều
khoản và điều kiện của Thẻ tín dụng VPBank theo quy định hiện hành của VPBank.

- Giao dịch hợp lệ được xác định theo ngày ghi nhận thành công vào hệ thống VPBank và không
được hủy trong và sau khi kết thúc chương trình.
- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các Chương trình khuyến mại này là cuối cùng, chính
thức và không phải thông báo.
- Trong phạm vi pháp luật cho phép, VPBank có toàn quyền chấm dứt, sửa đổi Chương trình khuyến
mại sau khi thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của VPBank trên toàn Hệ thống
và/hoặc trên trang web chính thức của VPBank. VPBank sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ
khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gây ra dưới bất kỳ hình thức nào liên quan
đến các Chương trình khuyến mại này.

