
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1.    Tên chương trình khuyến mại: DEAL TỐT CHỐT NĂM 

2.   Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm trong tính năng VnShop trên ứng dụng IVB 

Mobile Banking và các ứng dụng ngân hàng khác. 

3.    Thời gian khuyến mại: Từ ngày 07/12/2022 – 27/12/2022 (3 tuần) 

4.    Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Áp dụng trên phạm vi toàn quốc . 

5.   Hình thức khuyến mại: Khách hàng chọn mã khuyến mại khi sử dụng tính năng VnShop 

trên ứng dụng IVB Mobile Banking và các ứng dụng ngân hàng khác.  

6.  Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại: Trong thời gian từ 07/12/2022 đến 27/12/2022, 

khách hàng mua sắm thông qua tính năng VnShop trên ứng dụng IVB Mobile Banking và 

các ứng dụng ngân hàng khác sẽ được nhận các ưu đãi: 

** Coupon giảm đến 100.000 VND 

* Từ 07/12-27/12: 

-  Chọn mã VNSHOPT12 giảm 100.000 VND cho đơn hàng từ 300.000 VND khi mua sắm 

sản phẩm trên toàn sàn trong tính năng VnShop trên ứng dụng IVB Mobile Banking và 

các ứng dụng ngân hàng khác dành cho 200 khách hàng đầu tiên thỏa mãn điều kiện mỗi 

tuần. Số lượng mã không sử dụng hết của tuần trước sẽ được cộng dồn vào tuần sau. 

Thời gian các tuần cụ thể:  

Tuần 1 Từ 07/12 – 13/12/2022 

Tuần 2 Từ 14/12 – 20/12/2022 

Tuần 3 Từ 21/12 – 27/12/2022 

- Lưu ý: Mỗi khách hàng được sử dụng mã giảm giá tối đa 1 lần/ ngày.   



** Ngoài ra, khách hàng sẽ được nhận hàng loạt các ưu đãi sốc từ các ngành hàng và các 

thương hiệu uy tín, cụ thể: 

-  Coupon NUOCHOA12 giảm 12% tối đa 80.000 VND cho mọi đơn hàng nước hoa 

-  Coupon SABECO30K giảm 30.000 VND cho đơn hàng bia SABECO (Bia Sài Gòn, bia Lager, 

bia 333) từ 499.000 VND. 

-  Coupon HVN15K giảm 15.000 VND cho mọi đơn hàng bia Tiger Crystal và Heineken 

Silver. 

-  Coupon NAG100 giảm 100.000 VND cho đơn hàng Nagakawa từ 1.100.000 VND. 

-  Coupon ANLENE30K giảm 30.000 VND cho đơn hàng Anlene từ 399.000 VND. 

⮚ Quà tặng từ ngành hàng: 

+ Ngành hàng làm đẹp: Đơn hàng mỹ phẩm, chăm sóc cơ thể từ 599.000 VND sẽ được 

tặng combo quà tặng giá trị đến 250.000 VND, bao gồm: Nước Tẩy Trang Dove Micellar 

235ml và thố thủy tinh Lock & Lock 750ml. 

⮚ Deal tốt chốt năm:  

+ Nồi áp suất điện Tefal Smart Pro: Giá niêm yết 7.599.000 VND – Giá khuyến mại 3.590.000 

VND – Giảm đến 4.009.000 VND 

+ Nồi chiên không dầu Magic Korea 6L: Giá niêm yết 2.590.000 VND – Giá khuyến mại 

1.249.000 VND – Giảm đến 1.341.000 VND 

+ Nước hoa My Burberry EDP 50ml – Rosa: Giá niêm yết 2.860.000 VND – Giá khuyến mại 

2.150.000 VND – Giảm đến 710.000 VND 

+ Nước hoa Calvin Klein Ck One Full 200ml: Giá niêm yết 2.380.000 VND – Giá khuyến mại 

1.600.000 VND – Giảm đến 780.000 VND 

+ Mặt nạ ngủ LANEIGE Water Sleeping Mask EX 70ml: Giá niêm yết: 750.000 VND – Giá 

khuyến mãi: 620.000 VND – Giảm đến 130.000 VND 



7.     Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả khách 

hàng thực hiện giao dịch mua sắm sản phẩm thông qua tính năng VnShop trên ứng dụng 

IVB Mobile Banking và các ứng dụng ngân hàng khác. 

8.     Cơ cấu giải thưởng: 

STT Thời gian Nội dung khuyến mại 
Số lượng 

dự kiến 
Giá trị giảm giá 

Tổng giá trị 

khuyến mại dự 

kiến (VND) 

1 

07/12/2022  

- 

27/12/2022 

Khách hàng chọn mã 

VNSHOPT12 mua sắm thông 

qua tính như bảng (*) tại mục 

(2) sẽ được giảm 100.000 

VND cho đơn hàng từ 

300.000 VND. 

600 

Giảm 100.000 

VND cho đơn 

hàng từ 300.000 

VND 

60.000.000 

Tổng cộng 60.000.000 

 

9.  Các quy định khác:  

Mọi khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chương trình này sẽ được thương lượng giải 

quyết một cách thỏa đáng nhất. Nếu như trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu 

nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của 2 bên thì vụ việc sẽ được xử lý theo quy định 

của Pháp luật Việt Nam hiện hành.   

 


