CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẠI VIETNAM AIRLINES
1. Thời gian triển khai chương trình: Chủ Nhật và Thứ Hai hàng tuần, từ 13/05/2019 đến 21/07/2019
2. Địa điểm áp dụng: https://www.vietnamairlines.com/ hoặc ứng dụng trên điện thoại di động
3. Nội dung của Chương trình ưu đãi:
Trong thời gian diễn ra chương trình, Chủ thẻ Tín dụng VPBank sẽ được ưu đãi với nội dung ưu đãi như sau:
3.1. Chương trình giảm giá 15%:
STT

Chặng bay

Số lượng
mã tối đa
4.600

1

Nội địa Việt Nam

2

Từ Việt Nam đi Đông Nam
Á: Thái Lan, Singapore,
Malaysia, Lào, Cambodia,
Myanmar

100

3

Từ Việt Nam đi Đông Bắc Á:
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Đài Loan, Hồng Kông

100

4

Từ Việt Nam đi Châu Âu:
Đức, Pháp, Anh, Nga

100

5

Từ Việt Nam đi Úc

100

Điều kiện và điều khoản
- Nội dung ưu đãi: Giảm ngay 15% khi nhập mã
giảm giá. (Trừ các hạng đặt chỗ Bus 2, Pre 2 và
Eco 3)
- Thời gian đặt vé: Chủ Nhật và Thứ 2 hàng tuần,
từ 13/05/2019 đến 21/07/2019
- Thời gian bay: Từ 13/05/2019 đến 31/12/2019
- Hình thức nhận ưu đãi:
 Khách hàng đăng ký nhận mã tại đây
 VPBank sẽ chốt thông tin đăng ký vào 23:59
thứ 4 hàng tuần và gửi mã cho KH qua
Email/SMS vào Thứ 6 của tuần đó.
 Nếu KH đăng ký sau 23:59 ngày thứ 4, mã sẽ
được VPBank gửi vào thứ 6 của tuần tiếp theo.
 Mỗi thẻ (tính theo số thẻ) sẽ được nhận tối đa
01 mã giảm giá vé nội địa/tháng VÀ 01 mã
giảm giá vé quốc tế/tháng.
 Mỗi mã chỉ có thời hạn tối đa 2 tháng kể từ
ngày VPBank gửi mã. Hết thời hạn này, nếu
khách hàng vẫn chưa sử dụng thì mã sẽ bị hủy
và không được gia hạn/cấp lại.

3.2. Chương trình hoàn tiền:
Đối với các khách hàng nhập mã giảm giá và phát sinh giao dịch thành công, VPBank sẽ hoàn
thêm:
 Hoàn 100.000 đồng cho đường bay nội địa, áp dụng cho giao dịch sau khi giảm giá từ 1.000.000
đồng trở lên.
 Hoàn 300.000 đồng cho đường bay quốc tế, áp dụng cho giao dịch sau khi giảm giá 3.000.000
đồng trở lên.
- Mỗi thẻ chỉ được hoàn tối đa 400.000 vnd/tháng, bao gồm: 100.000vnd cho đường bay nội địa và
300.000 vnd cho đường bay quốc tế
- VPBank sẽ hoàn tiền vào thẻ tín dụng của khách hàng không muộn hơn 45 ngày kể từ ngày
Khách hàng thực hiện thanh toán thành công
- Khách hàng sẽ mất quyền hưởng ưu đãi nếu từ chối nhận thưởng hoặc khi Thẻ đã hoặc đang bị
hủy, đóng, mất trước hoặc trong thời gian chương trình khuyến mãi.

