TEMPLATE
Merchant Name:

Vietjet Air

(Note: In your offer copy, please use
the term “Merchant”)

Offer Title:
(Note: In your offer copy, please use
the term “Offer”)

Redemption Period:
(Note: In your offer copy, please use
the term “Redemption Period”. In
VMORC, this is known as Offer Validity
Period.)

Eligible Cards

Enjoy Winter Olympic at PyeongChang thanks to Visa –Pay
for your ticket with Visa Card tocollectible gifts.
(Vui đón Olympic Mùa Đông tại Hàn Quốc cùng Visa Thanh toán với thẻ Visa, nhận quà liền tay)

From 1 January 2018 to 11 February 2018 (6 weeks)
Từ 01/01/2018 tới hết 11/02/2018 (6 tuần)

All valid Visa Cards issued in Vietnam.

(Note: In your offer copy, please use
the term “Eligible Cards”). In VMORC,
this is known as Card Products & Card
Payment)

Eligible Cardholders

Holders of “Eligible Cards”.

Mechanics of Offer:

Pay for your Vietjet Air tickets on http://www.vietjetair.com

(Note: In VMORC, this is known as
Offer Copy)

with Visa Cards to receive the following Winter Olympic collectible
gifts:

Transaction from 2,000,000 VND to 4,999,999 VND



(the first 20 transactions each day): get a Winter
Olympic collectible phone wallet from Visa
Transaction from 5,000,000VND and above (the first
4 transactions each day): get a Winter Olympic
collectible tote bag from Visa

Mua vé Vietjet Air từ trang web http://www.vietjetair.com với
Thẻ Visa để có cơ hội nhận quà lưu niệm độc đáo từ Thế Vận
Hội Mùa Đông 2018:

Giao dịch từ 2.000.000VND đến 4.999.999VND (áp
dụng cho 20 giao dịch đầu tiên mỗi ngày): nhận ngay
ví dán lưng điện thoại smartphone có biểu tượng Thế
Vận Hội Mùa Đông từ Visa.

Giao dịchtừ 5.000.000VND trở lên (áp dụng cho 4
giao dịch đầu tiên mỗi ngày): nhận ngay túi xách đa
năng có biểu tượng Thế Vận Hội Mùa Đông từ Visa.

Terms and Conditions
(Note: Consumer will see “Terms and
Conditions” on the offer detail page as
a combination of what has been
uploaded on VMORC under “Merchant

HOW TO PARTICIPATE
To participate, passengers have to follow below steps:
Step 1: Go to website: http://www.vietjetair.com
Step 2: Choose destination & flight time
Step 3: Fill up all information when passengers book the

Terms and Conditions” and “Visa Terms
and Conditions. Visa Legal will only
allow legal T&C that protect Visa under
this section. Hence, when uploading
Offer onto VMORC:
(1) Pease leave “Merchant Terms
and Conditions” blank and
(2) Copy and paste this section
“Visa Terms and Conditions”
word for word as described
here without making
amendments unless cleared
by Legal counsel

tickets:
- Full name
- Email
- Home Address
- Phone number
- ID number /passport number
Step 4: Pay Vietjet tickets via Visa card, instant payment on
Vietjet website
HOW TO COUNT REWARD
- The first 24 success payments via Visa everyday (From
00:00:00 to 23:59:59) which match requirements will receive
email
- Correct payment is applied when passengers buy and pay
for ticket directly on Vietjet website. Do not applied for
Payment Later and other add-on service
- Only apply for payment via Visa card of all Bank across
Vietnam and other countries
- Payment amount is calculated separately, do not include
total payment amount from different payment time.
- Payment amount needs fall into the below 2 thresholds
+ Threshold 1: Applied for payment from 2,000,000 VND to
4,999,999 VND, and only applied for first 20 payments per
day
+ Threshold 2: Applied for payment more than 5,000,000
VND, and only applied for first 4 payments per day
GIFT STRUCTURE
+ Eligible customers who are qualified in Threshold 1: Winter
Olympic Games Phone Wallet of Visa
+ Eligible customers who are qualified in Threshold 2: Winter
Olympic Games Tote bag of Visa

OTHER REGULATIONS:
- The record time of winner will be valid from 00:00:00 of
Monday until 23:59:59 of Sunday in every week
- Winner will received notification email latest at Wednesday
next week. Gifts will be delivered within next 2 weeks
- Winners have to fulfil all personal information such as: Full
name, phone numbers & home address. Winners will not be
received gifts if they input incorrect personal information,
and gifts will be delivered to next winners in the list
- Each winner will not be allowed to received second prize,
after won first prize
- Prize is not allowed to exchange into cash and other item

CÁCH THỨC THAM GIA
Để tham gia chương trình, khách hàng cần phải thực hiện
các bước sau:
- Bước 1: Truy cậpvào website http://www.vietjetair.com
- Bước 2: Chọn hành trình bay và thời gian bay
- Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá tin cá nhân trong quá
trình đặt vé bao gồm:
o Họ tên
o Email
o Địa chỉ
o Số điện thoại
o Số chứng minh nhân dân hoặc passport
- Bước 4: Thanh toán vé máy bay bằng thẻ VISA, thanh toán
trực tiếp trên website Vietjet

CÁCH THỨC TÍNH GIẢI
- 24 thanh toán đầu tiên mỗi ngày, bắt đầu từ 00:00:00 đến
23:59:59 đạt đủ điều kiện sẽ được nhận email thông báo
trúng thưởng.
- Thanh toán chỉ áp dụng cho thanh toán ngay khi mua vé
máy bay trực tiếp trên website Vietjet trong thời gian diễn ra
chương trình, không áp dụng cho thanh toán sau và thanh
toán các dịch vụ cộng thêm
- Chỉ áp dụng duy nhất cho kênh thanh toán bằng thẻ VISA,
áp dụng cho thẻ VISA của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam
và trên thế giới.
- Giá trị thanh toán được tính riêng lẻ, không cộng gộp nhiều
thanh toán trên cùng 01 thẻ VISA của cùng 01 chủ sở hữu
- Giá trị thanh toán được chia làm 2 mức độ và ứng với 2
phần quà riêng biệt
o Phần quà 1: Giá trị thanh toán từ 2,000,000 VND đến
4,999,999 VND, dành cho 20 thanh toán thỏa điều kiện đầu
tiên trong ngày
o Phần quà 2: Giá trị thanh toán từ 5,000,000 VND trở
lên, dành cho 4 thanh toán thỏa điều kiện đầu tiên trong
ngày

CƠ CẤU QUÀ THƯỞNG
- Phần quà 1: Ví bọc điện thoại VISA
- Phần quà 2: Túi xách VISA

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Thời gian ghi nhận danh sách trúng giải kéo dài từ
00:00:00 ngày thứ 2 đến 23:59:59 ngày Chủ Nhật hàng

tuần.
- Người trúng giải sẽ nhận được email thông báo trúng giải
vào ngày thứ 4 của tuần tiếp theo và giải thưởng sẽ được
chuyển cho người trúng giải trong vòng 2 tuần từ sau khi
nhận được email thông báo trúng giải.
- Người thắng giải bắt buộc phải điền chính xác họ tên, số
điện thoại và địa chỉ nhà trong quá trình đặt vé để nhận quà.
Thông tin người thắng giải nếu không chính xác sẽ bị hủy bỏ
kết quả và giải thưởng được chuyển cho khách hàng đạt đủ
điều kiện kế cận.
- BTC không chịu trách nhiệm trong trường hợp quà tặng
thất lạc vì thông tin nhận quà người thắng giải cung cấp
không chính xác
- Mỗi người chơi đã tham gia chương trình và đã nhận được
quà tặng sẽ không được tham gia vào lần kế tiếp.
- Giải thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt, vật phẩm
đồng giá.

