Điều Khoản và Điều Kiện cho Chương Trình
“Ưu Đãi Phiếu Quà Tặng Combo Tại CGV”
1. Phạm vi Khuyến mại
Chương trình “Ưu đãi Phiếu Quà Tặng Combo tại CGV” áp dụng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho
chủ thẻ của các thẻ tín dụng Citibank được phát hành tại Việt Nam.
2. Thời Gian Chương Trình
Chương Trình được áp dụng vào các ngày từ ngày 20 tháng 08 năm 2016 cho đến hết ngày 19 tháng 08
năm 2017 ( bao gồm cả 2 ngày ) cho các cụm rạp CGV tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
a. Những cụm rạp của CGV tại thành phố Hồ Chí Minh:
- CJ CGV- HVP HCM: tầng 7. Hùng Vương Plaza. Số 126 Hùng Vương, quận 05.
- CJ CGV- CTP HCM: tầng 10, CT Plaza. Số 60A Đường Trường Sơn, quận Tân Bình.
- CJ CGV- Pandora HCM: Số 1/1 Đường Trường Chinh, quận Tân Phú
- CJ CGV- Vincom Thủ Đức (KGP): tầng 4, TTTM Vincom. Số 216 Võ Văn Ngân, Phường Bình
Thọ, quận Thủ Đức.
- CJ CGV- SC VIVO CITY: tầng 5, Trung tâm thương mại SC VivoCity. Số 1058 Nguyễn Văn
Linh, Quận 7
- CJ CGV- Liberty CityPoint ( LDO): Số 59- 61 Pasteur, Phường Bến Nghé, quận 01
- CJ CGV- Thảo Điền Pearl : Số 12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, quận 02
- CJ CGV – Aeon Celadon: tầng 3, Aeon Mall. Số 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận
Tân Phú.
- CJ CGV- Crescent: tầng 5, Crescent Mall . Số 101 Tôn Dật Tiên, quận 7.
- CJ CGV- SPP: tầng 5, Sài Gòn Paragon. Số 03 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7.
- CJ CGV- Vincom Đồng Khởi: Tầng 3, TTTM Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến
Nghé, Quận 1
- CJ CGV- Aeon Bình Tân: Tầng 3 Aeon Bình Tân, 532A Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị
Đông B, Quận Bình Tân
- CJ CGV Pearl Plaza: Lầu 5, Pearl Plaza, 561 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh
- CJ CGV Gò Vấp: Tầng 5 TTTM Vincom Plaza Gò Vấp, 12 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò
Vấp
- CJ CGV HVT: Tầng 1 và 2, Gala Center, số 415, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình,
TPHCM
b. Những cụm rạp của CGV tại thành phố Hà Nội:
- CJ CGV-VCT Hà Nội: SỐ 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng.
- CJ CGV- PCM Hà nội: tầng 5, Pico Mall. Số 229, đường Tây Sơn, quận Đống Đa.
- CJ CGV- Hồ Gươm Plaza ( HGP): tầng 03, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza. Số 110 Trần phú, Phường
Mỗ Lao, quận Hà Đông.
- CJ CGV Aeon Long Biên: Tầng 4 - TTTM AEON Long Biên, Số 27 Cổ Linh, Quận Long Biên, Hà
Nội
- CJ IPH Hà Nội: Tầng 4, Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

- CJ CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh: 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận
Đống Đa, Hà Nội
3. Sản Phẩm Khuyến Mại
Tất cả các thẻ Tín Dụng Citibank (PremierMiles, Cash Back, Rewards, ACE Life) phát hành bởi Citibank.
4.

Nội Dung Khuyến Mại

Khách hàng hơp lệ sẽ nhận được 1 Phiếu Quà Tặng để quy đổi CGV combo (bao gồm 2 nước ngọt cỡ vừa
và 1 bắp cỡ lớn) khi sử dụng thẻ tín dụng Citibank để thanh toán cho Giao Dịch Hợp Lệ (“Phiếu Quà
Tặng”).
5. Khách hàng hợp lệ
Chủ Thẻ Tín Dụng Citi PremierMiles, Citi CashBack, Citi Rewards, Citi Ace Life được phát hành bởi
Citibank.

6. Giao Dịch Hợp Lệ
- Là giao dịch dùng thẻ tín dụng Citibank thanh toán tại quầy khi mua ít nhất 2 vé xem phim của
xuất chiếu ngày thứ 7 tại các rạp chiếu phim của CGV tại Việt Nam trong thời gian Khuyến mại.
Hóa đơn thanh toán phải có các thông tin cần thiết cho mục đích nhận diện thẻ: Tên Ngân Hàng
phát hành thẻ, Tên Chủ Thẻ, Tên Doanh Nghiệp cung cấp dịch vụ, Giá Trị Giao Dịch;
- Không áp dụng cho các giao dịch trong các ngày sau đây : 28/01/2017
04/02/2017
29/04/2017
- Không áp dụng cho các giao dịch mua vé trực tuyến; và
Citibank có toàn quyền từ chối tặng Phiếu Quà Tặng đối với khách hàng không cung cấp đầy đủ
các thông tin cần thiết.
- Mỗi khách hàng chỉ nhận được tối đa một (01) Phiếu Quà Tặng trên mỗi giao dịch hợp lệ.
7.
-

Quy đổi Combo
Sau khi mua vé thành công, Khách hàng hợp lệ sẽ nhận Phiếu Quà Tặng.
Khách hàng phải xuất trình Phiếu Quà Tặng tại quầy Thức Ăn & Nước Uống để nhận combo.
Mỗi Phiếu Quà Tặng chỉ được quy đổi cho 1 combo và chỉ có giá trị qui đổi trong cùng ngày thứ 7
Khách hàng mua vé xem phim.

8. Các Điều Khoản và Điều Kiện khác:
- Citibank, trong chừng mực tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép, có toàn quyền quyết định
giao dịch nào là Giao Dịch Hợp Lệ.
- Citibank không phải nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp được
chỉ định. Các sản phẩm/dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều
kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định, và Citibank không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ
hình thức nào liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ đó. Các sản phẩm và dịch vụ đó không được
Citibank chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ
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nào vào chương trình khuyến mãi này cũng sẽ không được hiểu là Citibank xác nhận hoặc giới
thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
Khách hàng Hợp lệ sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp hàng
hóa/dịch vụ. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến các hàng hóa và dịch vụ
này, Khách hàng Hợp lệ vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
Citibank có toàn quyền từ chối ưu đãi cho bất kỳ Khách hàng nào mà Citibank cho là cung cấp
thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều
kiện nào của Chương trình.
Citibank có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với Citibank để xác
minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.
Khi Citibank cho là cần thiết, Citibank sẽ có toàn quyền thay đổi giá trị giảm giá bằng sản phẩm
khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị chiết khấu tối đa được
chỉ định cho từng đối tác
Ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong đây, Citibank không có thêm bất kỳ cam
kết hay đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, về chất lượng và sự phù hợp của bất kỳ sản
phẩm/ dịch vụ được cung cấp bởi đối tác. Citibank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong
trường hợp tranh chấp giữa chủ thẻ Citibank và đối tác về sản phẩm/ dịch vụ được cung cấp bởi
đối tác.
Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng
của Citibank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt
hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai
nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng
sản phẩm/ dịch vụ nào, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.
Với việc chấp nhận hay tiếp nhận ưu đãi, Khách hàng đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho Citibank,
những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và
những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử,
thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho Citibank, những công ty liên
kết của Citibank, và giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết
này do có liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng sản phẩm/
dịch vụ được cung cấp bởi đối tác.
Citibank không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ sử dụng sản
phẩm/ dịch vụ được cung cấp bởi đối tác. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế
cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận sử dụng sản phẩm/ dịch vụ được cung cấp bởi đối tác sẽ là
trách nhiệm của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu về những khoản thuế phát
sinh cho mình từ ý kiến của chuyên gia.
Khách hàng đồng ý cho Citibank sử dụng tên và hình ảnh trong bất kỳ một hoạt động quảng cáo,
khuyến mại nào sau đợt khuyến mại này.
Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Việt sẽ
được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản. Trong trường hợp có
tranh chấp, quyết định của Citibank là quyết định cuối cùng.
Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các
Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được lệt kê trên đây.

