ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN
CHƯƠNG TRÌNH THÊM BẠN THÊM VUI CÙNG THẺ TÍN DỤNG SHINHAN

1. Thời hạn chương trình: Từ 11/01/2019 đến 31/03/2019
Chương trình có tổng cộng Mười Hai (12) tuần ưu đãi vào các ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật
hàng tuần trong suốt Thời hạn chương trình (“Ngày ưu đãi”).
2. Đối tượng khách hàng: Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ (“Chủ Thẻ”) của:
- Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Chuẩn,
- Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Vàng,
- Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Bạch Kim,
- Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Bạch Kim Du Lịch,
- Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa PWM.
(sau đây gọi chung là “Thẻ Tín Dụng Shinhan”)
3. Nội dung chương trình
3.1 Mua một (01) vé xem phim 2D TẶNG một (01) vé xem phim 2D khi thanh toán bằng Thẻ Tín
Dụng Shinhan vào các Ngày ưu đãi.
3.2 Chương trình áp dụng cho 170 khách hàng đầu tiên mua vé thành công vào mỗi Ngày ưu đãi.
Chủ Thẻ có thể không nhận được ưu đãi nếu số lượng 170 vé cho mỗi Ngày ưu đãi đã được sử dụng hết.
3.3 Thời gian ưu đãi được tính từ 08.00 – 24.00 của mỗi Ngày ưu đãi.
3.4 Chương trình áp dụng tại các cụm rạp CGV tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
3.5 Chương trình áp dụng cho mua vé trực tuyến trên ứng dụng CGV Cinemas hoặc trên trang chủ của
CGV: www.cgv.vn
Lưu ý: Chương trình KHÔNG áp dụng cho khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy. Mọi thông tin chi tiết
vui lòng liên hệ theo sốTổng đài giải đáp thắc mắc CGV: 1900 6017.
3.6 Mỗi Chủ Thẻ chỉ nhận được ưu đãi tối đa 02 lần mỗi tháng trong Thời hạn chương trình.
3.7 Chương trình áp dụng cho cặp vé xem phim 2D cùng suất chiếu, cùng hạng ghế (Standard hoặc VIP)
tại phòng chiếu thường và phòng chiếu Art House; NGOẠI TRỪ các suất chiếu Đặc Biệt, suất chiếu Sớm,
và các phòng chiếu đặc biệt (IMAX, 4DX, Gold Class, L’Amour, Starium…).
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3.8 Vé xem phim được tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn trả.
3.9 Chương trình không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.
3.10 Chương trình không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác của CGV.
4. Cách thức nhận ưu đãi
4.1 Bước 1: Chọn mua 02 vé xem phim 2D.
4.2 Bước 2: Tại mục “Giảm giá”, chọn ô “Đối tác”, tiếp tục chọn “Shinhan Bank”.
4.3 Bước 3: Chọn thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng Shinhan hợp lệ. Hệ thống sẽ tự động giảm trừ giá trị
thanh toán về của 01 vé.
4.4 Bước 4: Nhận vé xem phim tại rạp CGV.
5. Các Điều Kiện và Điều Khoản khác
5.1 Đối với những thắc mắc liên quan đến việc mua vé tại CGV, CGV có trách nhiệm giải quyết và quyết
định của CGV liên quan đến giao dịch mua hàng là quyết định cuối cùng.
5.2 Shinhan không chịu trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ và sản phẩm cung cấp tại CGV.
5.3 Mọi quyết định của Shinhan liên quan đến chương trình khuyến mại này là cuối cùng, chính thức và
không phải thông báo trên báo chí.
5.4 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Shinhan có toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử
lý chương trình khuyến mại sau khi thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch
Shinhan và/hoặc trên trang web của Shinhan.
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