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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

VUI GIÁNG SINH, RINH VOUCHER CỰC CHẤT TẠI SHOPEE 

1. Tên chương trình: 

Vui Giáng Sinh, rinh voucher cực chất tại Shopee 

(Sau đây gọi là “Chương trình”) 

2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc 

mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 16/11/2022 đến hết ngày 16/12/2022. 

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 Shopee. 

7. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ tín dụng do HD SAISON phát hành 

8. Nội dung Chương trình: 

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

Chương trình sẽ được nhận được mã giảm giá (voucher) tại Shopee, cụ thể như sau: 

Chương trình 

tặng voucher 
Chi tiết 

Điều kiện nhận 

voucher 

Thời gian xét giao 

dịch được tính vào 

doanh số 

Loại giao dịch 

được tính      

doanh số 

Số lượng 

voucher 
200 

- Áp dụng cho 200 

khách hàng có doanh 

số giao dịch thẻ thành 

công tại Shopee cao 

nhất trong thời gian từ 

16/11/2022 đến 

16/12/2022. 

- Trường hợp khách 

hàng có cùng doanh 

số giao dịch, áp dụng 

cho khách hàng đạt 

doanh số giao dịch 

sớm nhất. 

Giao dịch thành 

công từ  0h00 

16/11/2022 đến 

23h59 16/12/2022 

Giao dịch được ghi 

nhận vào sao kê thẻ 

chậm nhất ngày 

19/12/2022 
Giá trị voucher 

(VNĐ) 
200,000 

Ngân sách 

(VNĐ) 
40,000,000 

- Thông báo kết quả đến khách hàng: HD SAISON gửi email/tin nhắn đến khách hàng thỏa 

điều kiện nhận voucher. 

- Cách thức khách hàng nhận voucher: Shopee gửi mã giảm giá trực tiếp vào Kho Voucher 

của khách hàng thỏa điều kiện theo danh sách từ HD SAISON. 

- Thời gian khách hàng nhận voucher: Từ ngày 22/12/2022 đến 23/12/2022. 
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- Cách thức khách hàng sử dụng ưu đãi: Trong giai đoạn thanh toán cho đơn hàng tại Shopee, 

khách hàng chọn nhập mã voucher đã được gửi trực tiếp vào Kho Voucher của khách hàng 

để nhận áp dụng ưu đãi. 

- Để kiểm tra mã voucher trong Kho Voucher của khách hàng trên Shopee, khách hàng thực 

hiện: Đăng nhập ứng dụng Shopee → Tôi → Tiện ích của tôi → Kho Voucher → Shopee. 

- Thời hạn sử dụng mã: 02 (hai) tháng kể từ ngày Shopee gửi mã giảm giá trực tiếp vào Kho 

Voucher của Khách hàng thỏa điều kiện. 

9. Quy định Chương trình 

- Mỗi lượt mã giảm giá chỉ được áp dụng trên 01 (một) lần thanh toán đơn hàng. 

- Mỗi tài khoản Shopee (userID) chỉ được sử dụng 01 lần mã giảm giá trong suốt thời hạn sử 

dụng mã giảm giá. Khách hàng không được hoàn tiền nếu không sử dụng hết giá trị ưu đãi 

cho lần thanh toán này. 

- Mã giảm giá chỉ áp dụng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế HD SAISON Visa (đầu thẻ 

483977). 

- Mã giảm giá áp dụng cho tất cả các sản phẩm được đăng bán trên ứng dụng Shopee trừ sản 

phẩm sim, thẻ cào, ngành hàng E-Voucher và dịch vụ, sữa cho trẻ dưới 02 tuổi, đơn do người 

bán tự vận chuyển và các hàng hóa, dịch vụ khác không được là hàng hóa, dịch vụ được 

khuyến mại theo quy định pháp luật. 

- Ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng cho 

người khác; 

- Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ do 

Shopee cung cấp và thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế do HD SAISON phát hành; 

- Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. Shopee 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 Khách hàng mua 

đi bán lại hoặc mua với số lượng nhiều hơn hai (02) sản phẩm cùng loại trong Thời gian ưu 

đãi. 

- Các giao dịch chỉ được coi là hợp lệ khi thỏa mãn điều kiện của Chương trình ưu đãi và không 

liên quan đến điều tra, gian lận giả mạo và Khách hàng không hủy/đổi/hoàn trả hàng hóa, dịch 

vụ.  

- Mã giảm giá sẽ không được cấp lại trong trường hợp đơn hàng liên quan bị hủy hoặc bị hoàn 

trả theo chính sách của Shopee.  

- Mã giảm giá không được áp dụng đồng thời với ưu đãi mã giảm giá khác trên Shopee. 

- 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. 


