
AeonCitimart  
Status: ongoing until 19 October 2017 

 
  
English Vietnamese 
Campaign Overview Giới thiệu chương trình 
Customers when paying with JCB card for a 
single receipt from 700,000vnd on every 
Tuesday, Thursday and Saturday will get a 
voucher worth 100,000vnd for the next 
purchase. 
*  The promotion is aimed at consumers, 
AeonCitimart does not serve customers who 
purchase wholesales or resell to the 3rd party 
 

Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB cho hóa 
đơn từ 700.000đ trở lên vào Thứ Ba, Thứ Năm và 
Thứ Bảy hàng tuần sẽ được nhận một Phiếu Quà 
Tặng (PQT) trị giá 100.000đ cho lần mua hàng tiếp 
theo. 
*Chương trình hướng đến phục vụ các khách 
hàng lẻ, AeonCitimart không phục vụ các trường 
hợp thu mua với số lượng lớn hoặc có nhu cầu 
mua đi bán lại.  

Campaign period Thời gian triển khai chương trình 
June 20, 2017 - October 19, 2017 
* The promotion will be ended when all the 
vouchers run out before the last promotion 
date. 
 

Từ ngày 20/06/2017 - 19/10/2017 
*Ưu đãi có thể kết thúc trước thời hạn khi số 
lượng PQT hết. 

Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình 

All AeonCitimart shops in Vietnam (except for 
Wholesales Centers) 

Tất cả cửa hàng AeonCitimart tại Việt Nam (ngoại 
trừ Trung tâm bán sỉ) 

Cards Eligible for this Campaign 
Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình 
này 

All JCB brand cards are eligible for this 
campaign. 

Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử 
dụng trong chương trình lần này. 

Notes Chú ý 



*You must pay by JCB card to get the voucher. 
*Each customer is given only one voucher per 
day. 
*Each customer is given maximum 53 vouchers 
during the campaign. 
*Customers must show ID/Passport during the 
day to receive the voucher. 
*Bills entiled to vouchers are only valid during 
the day. 
*You can ask any inquiries at the shop. 
*AeonCitimart reserves the right to make the 
final decision if there is conflicting 
interpretations of the campaign content. 

*Quý khách chỉ được nhận PQT khi thanh toán 
bằng thẻ JCB. 
*Mỗi khách hàng chỉ được tặng 1 PQT trong ngày. 
*Mỗi khách hàng chỉ được tặng tối đa 53 PQT 
trong thời gian diễn ra chương trình. 
*Khách hàng bắt buộc trình CMND/Hộ chiếu trong 
ngày mới được nhận PQT. 
*Hóa đơn nhận PQT chỉ có giá trị trong ngày. 
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại cửa 
hàng. 
*AeonCitimart có quyền đưa ra quyết định cuối 
cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội 
dung khuyến mại. 

 


