ƯU ĐÃI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG LAZADA CITI PLATINUM
1) ĐỐI TƯỢNG ƯU ĐÃI: Chủ thẻ tín dụng Lazada Citi Platinum.
2) THỜI GIAN ƯU ĐÃI: Từ ngày 30/11/2019 – 31/12/2020.
3) NỘI DUNG ƯU ĐÃI:
-

Quà tặng 02 Voucher miễn phí vận chuyển mỗi tháng cho các đơn hàng trên Website/Ứng Dụng
Lazada & thanh toán thành công bằng Thẻ tín dụng Lazada Citi Platinum.

-

Mức giảm tối đa/đơn hàng là 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn Việt Nam đồng).

-

Voucher mỗi tháng sẽ được gửi đến các khách hàng là Chủ thẻ tín dụng Lazada Citi Platinum hiện
hữu tính đến ngày cuối của tháng trước đó.

4) ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MÃ GIẢM GIÁ:
-

Do hệ thống Freeship dành cho Chủ thẻ Lazada Citi Platinum đang trong quá trình nâng cấp &
hoàn thiện, vì vậy, trong thời gian hiện tại, Chủ thẻ Lazada Citi Platinum sẽ nhận quà tặng voucher
Miễn Phí Vận Chuyển dưới dạng mã giảm giá (voucher code) với mệnh giá 50.000VNĐ.

-

Mã giảm giá (Voucher code) sẽ được Citibank gửi đến cho Khách Hàng qua SMS dựa theo thông
tin Chủ thẻ.

-

Mã giảm giá (Voucher code) có thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày được khởi tạo.
Ngày hết hạn sẽ được thể hiện trong nội dung SMS được Citibank gửi đến Chủ thẻ.

-

Áp dụng cho thẻ tín dụng Lazada Citi Platinum.

-

Áp dụng cho các đơn hàng mua sắm trên trang www.lazada.vn và ứng dụng di động Lazada, ngoại
trừ sản phẩm sữa bột cho bé, phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sữa Vinamilk và 1 số sản phẩm được bán và
giao hàng bởi nhà bán hàng.

-

Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada và Citibank bảo lưu quyền từ chối áp dụng
chương trình ưu đãi và tính phí khấu trừ vào sao kê thẻ bao gồm cả việc hủy đơn hàng và khóa tài
khoản đối với các khách hàng/đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn
vị mua đi bán lại, cố tình lợi dụng mã giảm giá từ chương trình bằng cách tạo ra nhiều tài khoản
mới, cố ý vượt qua các quy định về bảo mật và dành cho chương trình.

-

Khi khách hàng nhập & sử dụng mã giảm giá để thu thập về ví tương ứng với việc khách hàng đồng
ý với điều khoản/điều kiện của chương trình được công bố rõ bởi Lazada và Citibank.

-

Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc đổi trả vì bất kỳ lý do gì.

-

Lazada và Citibank xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên.

5. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG HỆ (HOTLINE): 1900 1007

LAZADA CITI PLATINUM FREESHIPPING PROMOTION
TERMS AND CONDITIONS
1) ELIGIBLE CARDHOLDER: Lazada Citi Platinum’s Cardholders.
2) PROMOTION PERIOD: From 30 November 2019 to 31 December 2020.
3) PROMOTION MECHANIC:
-

Lazada Citi Platinum’s Cardholders will receive Two (02) Free Shipping Vouchers Gift every
month (during promotion period)
This voucher gift is applied for Order on website www.lazada.vn / Lazada mobile application with
payment using a Lazada Citi Platinum Credit Card.
Discount maximum VND 50,000 on total purchased bill at Lazada.
Two (02) Free Shipping Vouchers will be delivered to Lazada Citi Platinum’s Cardholders on the
next month.

4) TERMS & CONDITIONS:
-

-

-

-

The system for Lazada Citi Platinum’s Cardholders is in the process of upgrading, therefore, in
temporary, e-voucher Free Shipping Gift for Lazada Citi Platinum’s Cardholders will be delivered
as a voucher code.
Lazada Citi Platinum’s Cardholders receive voucher code via SMS from Citibank.
The voucher code has to be redeemed within 30 days since the date voucher code is created. The
voucher code expire date will be showed on SMS from Citibank.
Each of Lazada Citi Platinum’s Cardholders only receive Two (02) Free Shipping Vouchers Gift
every month (during promotion period).
Offers are valid with payment using a Lazada Citi Platinum Credit Card only.
The promotion is applied for all products on Lazada website (except formula milk products, new
born baby accessories, Vinamilk products, SIM card, scratch card and online phone top up services,
some other products are sold and delivered by specified suppliers that are not applied for
Promotion, products that are not allowed to be promoted in accordance with the law as it stands).
Offer cannot be reverted if the order is canceled or exchanged by buyer for any reason.
Citi and the Lazada reserve the right to change the Terms and Conditions at any time without prior
notice.
All matters related to the purchase at Lazada will be resolved by Lazada, and Lazada’s decisions
are final.
Lazada reserves the right to cancel suspicious orders without prior notice. This includes voucher
abuse, including vouchers redeemed using multiple accounts or multiple checkouts associated with
the same customer or group of customers; and vouchers used in bad faith/bad purposes.
By collecting promotion voucher(s),that means Cardholder agree with all terms & conditions from
this promotion by Lazada & Citibank.

5. FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT US VIA (HOTLINE): 1900 1007

