
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY NOTE 9 CHO CHỦ THẺ EXIMBANK 
 

1. Điều kiện mua hàng :   

Chủ thẻ EXIMBANK thanh toán thành công mua sản phẩm Samsung galaxy Note 9 bằng thẻ EXIMBANK  

 

2. Địa điểm mua hàng : 

 

Stt Tên Địa chỉ 
Giờ mở cửa / 

 đóng cửa 

1 
Toà nhà PetroVietnam 

(Petrosetco) 
Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, HCM - T2 - T6 : 7:30 - 

19:30 

 

- T7 - CN : 8:00 - 

17:00 

2 TTBH Samsung Tầng 1, 99 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, HCM        

3 Toà nhà Viện Dầu Khí (VPI) 
Số 173 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội        

4 TTBH Samsung 01 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 

 

3. Nội dung ưu đãi:  Giảm giá Điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9 128 GB 

    Giá chủ thẻ EXIMBANK mua từ PSD (đã gồm VAT)  

+ Từ ngày 20/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018 : 17.243.000 vnd  

 (tương đương mức giảm 25% so với giá bán lẻ chính thức 22.990.000) 

+ Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018 :  18.392.000 vnd  

             (tương đương mức giảm 20% so với giá bán lẻ chính thức 22.990.000) 

*Chỉ áp dụng thanh toán bằng thẻ tại 4 thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. 

4. Điều kiện ưu đãi: 

- Mỗi chủ thẻ chỉ được mua tối đa 02 sản phẩm trong suốt thời gian chương trình.  

- Không áp dụng đồng thời cùng ưu đãi quà tặng khác. 

- Ưu đãi không quy đổi thành tiền mặt.  

-     Ưu đãi áp dụng cho 500 sản phẩm đầu tiên và/hoặc hết thời gian chương trình tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.  

5. Cách thức mua hàng : 

5.1 Mua hàng thông qua việc gọi điện tới số hotline :  

- Chủ thẻ Eximbank gọi vào hotline của PSD để được tư vấn sản phẩm theo 4 số hotline bên dưới: 

+ Khu vực Hà Nội:            Mr. Tuân    -  0947 38 58 68  

  Mr. Hùng   -  0977 901 999   

+ Khu vực  HCM               Ms. Mai     -  0909 92 07 35  

                                                                      Mr Long    -  0947 98 96 69   

+ Khu vực Đà Nẵng          Mr. Hoàng -  0905 66 60 69    

         + Khu vực Cần Thơ          Mr. Long   -   0947 98 96 69   

- PSD ghi nhận thông tin giao hàng : màu sắc sản phẩm, số lượng, giao địa chỉ nào, tên & số điện thoại người nhận hàng, hình 

thức thanh toán (chuyển khoản trước hay nhận hàng & quẹt thẻ tận nơi), thông tin hoá đơn VAT (nếu cần xuất cho công ty) 

- PSD giao hàng kèm hoá đơn cho chủ thẻ 

- Thời gian giao hàng : Giao hàng trong vòng 24h ( làm việc) kể từ khi nhận được thông tin đặt hàng hoặc chuyển khoản của 

khách hàng tại 4 khu vực có số hotline trên và trong vòng 72h (làm việc) đối với các tỉnh khác. 

5.2 Mua hàng tại điểm bán hàng :  

- Chủ thẻ Eximbank đến 1 trong 4 địa điểm mua hàng để được trải nghiệm và tư vấn sản phẩm 

- PSD giao hàng tại chỗ ngay sau khi khách hàng quẹt thẻ thành công 

(Trường hợp chủ thẻ cần xuất hoá đơn VAT cho công ty, PSD sẽ giao hoá đơn sau 7 ngày làm việc) 

6. Điều khoản bảo hành: 

- PSD giao hàng còn nguyên niêm phong từ nhà sản xuất Samsung 

- Bảo hành chính hãng 12 tháng kể từ ngày mua hàng 

- Bảo hành tại các TTBH Samsung trên toàn quốc : https://www.samsung.com/vn/support/center/supportServiceCenter/ 

https://www.samsung.com/vn/support/center/supportServiceCenter/

