GIẢM 200.000VND VỚI ĐƠN HÀNG TỪ 1.000.000Đ
CHO CHỦ THẺ QUỐC TẾ SCB
1. Đối tượng ưu đãi: Tất cả chủ thẻ quốc tế SCB.
2. Thời gian ưu đãi: Thứ Ba hàng tuần từ 12/09 - 14/12/2017 và các ngày Online
Revolution tại LAZADA: ngày 11/11/2017, từ ngày 12-14/12/2017.
3. Nội dung ưu đãi: Nhập mã SCBLZD - giảm 200.000 VND, áp dụng cho đơn hàng
từ 1.000.000 VND.
4. Điều kiện nhận ưu đãi:
-

Tổng số lượng ưu đãi mỗi ngày:
+

Thứ 3 hàng tuần: 80 ưu đãi.

+

Online Revolution: 53 ưu đãi.

+

Ưu đãi áp dụng theo thứ tự Khách hàng mua trước được trước.

-

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết số lượng ưu đãi.

-

Áp dụng cho các sản phẩm trong trang www.lazada.vn, ngoại trừ sản phẩm sữa bột
cho bé, sữa Vinamilk, một số sản phẩm được bán và giao hàng bởi nhà bán hàng.

-

Khách hàng cần đăng nhập tài khoản trên Lazada (hoặc đăng kí tài khoản nếu là
khách hàng mới).

-

Chương trình không được áp dụng với các ưu đãi khác, hệ thống sẽ tự áp dụng một
ưu đãi cao nhất cho đơn hàng.

-

Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada bảo lưu quyền từ chối áp dụng
chương trình ưu đãi cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là
do các đơn vị mua đi bán lại.

-

Mã khuyến mãi không được áp dụng với các đơn hàng trả góp.

-

Lazada.vn từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên.

5. Địa điểm ưu đãi: Áp dụng cho khách hàng thanh toán trực tuyến tại
www.lazada.vn/saigon-commercial-bank
6. Để biết thêm thông tin chi tiết: Vui lòng hệ (hotline): 1900 6538 hoặc 1900 1007

