
Ưu đãi suốt tuần với thẻ Visa: MUA 3 VÉ. 4 NGƯỜI XEM TẠI CGV

Merchant: CGV

Short Description:

Khi mua 3 vé xem phim 2D trực tuyến tại CGV Cinemas -
www.cgv.vn bằng thẻ Visa, bạn sẽ được tặng thêm 1 vé 2D
miễn phí.

Redemption Channels: Online/Web/Thương mại điện tử

Sold Out: False

Redemption Code:

Redemption URL: http://www.cgv.vn

Redemption Email:

Redemption Telephone:

Details:

Khi mua 3 vé xem phim 2D trực tuyến tại CGV Cinemas -
www.cgv.vn bằng thẻ Visa, bạn sẽ được tặng them 1 vé 2D
miễn phí. Điều khoản và điều kiện áp dụng.

Legal Country Exclusions :

Language: Vietnamese

Offer Validity Dates: Jan 16, 2017 - Sep 30, 2017

Redemption Countries: Vietnam

Card Products: Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic, Visa

Electron, Visa Infinite, Visa Signature, Visa Business, Visa

Corporate, Visa Purchasing, Visa Signature Business, Visa

Platinum Business, Visa Infinite Business

Card Payment Types: Tín dụng, Debit, Trả trước

Business Segments: Thương mại, Người tiêu dùng, Doanh

nghiệp nhỏ

Merchant Terms and Conditions:

.

FAQs :
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Promotion Date Range: Jan 16, 2017 - Sep 30, 2017

Promotion Restrictions:

Promotion Channel: Báo giấy, Trực tuyến, Tại điểm bán, Thư

trực tiếp, Email, Mobile, SMS, Mạng xã hội

Social Media Sharing Types:

Share Title:

Promoting Countries: Vietnam

Visa Terms and Conditions:

- Trong thời gian diễn ra chương trình, khi sử dụng thẻ Visa để
mua 3 vé xem phim 2D (cùng một lần) tại www.cgv.vn, quý
khách sẽ được tặng thêm một vé xem phim 2D miễn phí.
- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ Visa mua
vé và thanh toán bằng thẻ Visa trong thời gian khuyến mại.
- Tất cả các vé phải cùng một suất chiếu, cùng một loại ghế.
- Giá trị của vé tặng sẽ bằng với vé có giá trị thấp nhất trong 3
vé được thanh toán.
- Số lượng vé tặng hàng tháng có hạn (2,750 vé tổng cộng) nên
sẽ ưu tiên cho khách hàng mua trước.
- Khuyến mãi không áp dụng đồng thời cùng các khuyến mãi
khác.
- Khuyến mãi không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết.
- Không áp dụng cho các suất phim Sneak shows, 4DX shows,
3D shows, Premium Cinema, M-Cinema.
- Visa và CGV có quyền thay đổi hoặc hủy chương trình hay bất
kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần báo trước.
- Chỉ áp dụng cho mua online tại www.cgv.vn.
- Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Visa và CGV
là cuối cùng.

Additional Images:

Creative Guidelines:
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