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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“CHÀO HÈ RỰC RỠ, GIẢM GIÁ HẾT CỠ TẠI LAZADA” 

1. Tên chương trình: 

CHÀO HÈ RỰC RỠ, GIẢM GIÁ HẾT CỠ TẠI LAZADA  

(Sau đây gọi là “Chương trình”) 

2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung 

ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại 

bằng hình thức giảm giá).  

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 31/08/2022. 

5. Đối tượng áp dụng: Áp dụng với tất cả Thẻ tín dụng quốc tế HD SAISON Visa (đầu thẻ 

483977). 

6. Loại giao dịch áp dụng: Giao Dịch Thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại website hoặc 

ứng dụng của Lazada. 

7. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Giảm giá trực tiếp khi mua sắm tại website 

https://lazada.vn và ứng dụng mua sắm của Lazada. 

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 267,500,000VNĐ (Hai trăm sáu 

mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng). 

9. Nội dung Chương trình: 

Trong thời gian khuyến mại, Chủ thẻ sử dụng Thẻ tín dụng HD SAISON Visa thỏa điều kiện 

Chương trình và được ghi nhận vào hệ thống của HD SAISON sẽ được nhận được các ưu đãi 

như sau: 

Ưu đãi Thời gian áp dụng 
Số ngày  

triển khai 

Giá trị giao dịch 

thành công 

tối thiểu (VNĐ) 

Mức ưu đãi 

(VNĐ) 

Tổng lượt 

ưu đãi 

Ngân sách chương 

trình (VNĐ) 

Ưu đãi 1 

Mỗi ngày từ 1/6-

31/8/2022 (trừ các 

ngày của Ưu đãi 2) 

85                350,000         50,000       2,550  127,500,000 

Ưu đãi 2 
Từ ngày 6/6-10/06, 

7/7, 8/8/2022 
            7            1,000,000       200,000          700 140,000,000 

TỔNG      3,250  267,500,000 
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- Khách hàng thu thập mã giảm giá vào lúc 09:00 và 12:00 tại trang Ưu đãi Đối tác và Mã 

giảm giá của Lazada đối với Ưu đãi 1. Đối với Ưu đãi 2, khách hàng thu thập theo khung giờ 

quy định tại trang Ưu đãi đối tác của Lazada. 

- Mức ưu đãi chỉ áp dụng trên một hóa đơn giao dịch. 

- Mỗi khách hàng (căn cứ theo địa chỉ email/Số điện thoại đăng ký tại Lazada) được hưởng ưu 

đãi 01 lần/ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình  

- Số lượt ưu đãi và ngân sách chương trình có giới hạn, do đó ưu đãi sẽ ưu tiên áp dụng cho 

giao dịch theo thứ tự giao dịch thỏa điều kiện chương trình phát sinh sớm hơn. 

10. Quy định Chương trình 

- Lazada phát hành mã giảm giá/voucher trong mục “Mã giảm giá” để Khách hàng thu thập 

trước khi sử dụng. Khi thanh toán Khách hàng chọn áp dụng mã giảm giá/voucher để được 

hưởng ưu đãi. Theo đó giá trị thanh toán = giá bán – giá trị khuyến mại + phí giao hàng (nếu 

có); 

- Phiếu giảm giá cần được sử dụng trong ngày sau khi thu thập. 

- Áp dụng cho tất cả sản phẩm được bán/cung cấp tại Hệ thống Lazada ngoại trừ Sim, dụng cụ 

Sim, thẻ cào điện thoại, các dịch vụ nạp tiền trực truyến, sản phẩm sữa cho bé từ 0 đến dưới 

3 tuổi, bình sữa, phụ kiện cho trẻ sơ sinh, sản phẩm từ Vinamilk và một số sản phẩm đặc biệt 

khác được bán và thu tiền bởi nhà bán hàng. 

- Chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền giảm giá (HD SAISON và Lazada 

không chịu trách nhiệm về việc hệ thống không hiển thị số tiền giảm giá mà chủ thẻ vẫn tiến 

hành thanh toán). 

- Phiếu khuyến mại đồng thời được áp dụng giảm giá cho các hàng hóa có giá ưu đãi hiện hữu 

trên Hệ thống Lazada, nhưng có thể không được áp dụng đồng thời với các khuyến mại khác 

(tùy vào Điều khoản chi tiết của chương trình khuyến mại đó). 

- Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ. 

- Khi khách hàng bấm chọn phiếu giảm giá để thu thập về ví tương ứng với việc khách hàng 

đồng ý với điều khoản/điều kiện của chương trình. 

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

- Giao Dịch Thẻ hợp lệ: là Giao Dịch Thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ phù hợp quy định 

của pháp luật Việt Nam và quy định của HD SAISON, được ghi nhận thành công trên hệ 

thống HD SAISON trong thời gian triển khai chương trình và không thuộc các trường hợp 

Giao Dịch Thẻ không hợp lệ. 

- Giao Dịch Thẻ không hợp lệ bao gồm: các Giao Dịch Thẻ do Khách hàng hủy/đổi/hoàn trả 

hàng hóa, các Giao Dịch Thẻ đang tranh chấp, các Giao Dịch Thẻ liên quan đến gian lận, giả 

mạo, các Giao Dịch Thẻ chưa được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ, các giao dịch thanh toán dư 

nợ gốc, phí, lãi, các giao dịch không phù hợp quy định của pháp luật và quy định của HD 

SAISON. 
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- Chủ Thẻ có thể hưởng đồng thời các ưu đãi của các chương trình ưu đãi khác của HD 

SAISON. 

- Chương trình ưu đãi có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách hoặc hết thời gian Chương trình 

ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. 

 


