CHƯƠNG TRÌNH MUA 1 TẶNG 1 TẠI CGV & LOTTE CINEMAS 2018

ĐIỀU KIỆN - ĐIỀU KHOẢN
1. Đối tượng được hưởng khuyến mại:
Chương trình ưu đãi “Mua 1 tặng 1 vé xem phim tại CGV & Lotte Cinema với thẻ tín dụng Shinhan Việt
Nam” (“Chương Trình”) được áp dụng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế VISA cá nhân của Ngân hàng
TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Shinhan”) bao gồm: Thẻ tín dụng quốc tế VISA cá nhân hạng Chuẩn,
Thẻ tín dụng quốc tế VISA cá nhân hạng Vàng, Thẻ tín dụng quốc tế VISA cá nhân hạng Bạch Kim, Thẻ
tín dụng quốc tế VISA cá nhân E-card. Thẻ tín dụng quốc tế VISA cá nhân Hi-Point hạng Vàng, Thẻ tín
dụng quốc tế VISA cá nhân Hi-Point hạng Chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế VISA cá nhân hạng Hi-Point
Bạch Kim, Thẻ tín dụng quốc tế VISA cá nhân Cashback hạng Chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế VISA cá
nhân Cashback hạng Vàng, Thẻ tín dụng quốc tế VISA cá nhân Cashback hạng Bạch Kim, Thẻ tín dụng
cá nhân Travel hạng Bạch Kim, thẻ tín dụng cá nhân PWM hạng Bạch Kim. Những loại thẻ này sau đây
gọi chung là “Thẻ Tín Dụng Shinhan”, chủ thẻ sở hữu được gọi là “Chủ Thẻ Tín Dụng Shinhan” bao
gồm cả chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ, khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện điều khoản của Chương Trình
được gọi là “Chủ Thẻ Hợp Lệ”.
Chương Trình không áp dụng cho các thẻ tín dụng thương mại, thẻ ghi nợ phát hành bởi ngân hàng
Shinhan và thẻ tín dụng ANZ với đầu BIN (4 số đầu của thẻ tín dụng) là 4628.
2. Thời gian khuyến mại:
Cụm rạp CGV: đến 31/12/2018
Cụm rạp Lotte: đến 31/12/2018
3. Địa điểm khuyến mại:
Tất cả các rạp tại các khu vực tỉnh thành sau:
 Cụm rạp CGV (Tp. HCM và Hà Nội)
 Cụm rạp Lotte: toàn quốc
4. Nội dung ưu đãi:
Tặng 01 vé xem phim 2D khi mua 01 vé xem phim 2D bằng Thẻ Tín Dụng Shinhan tại các Rạp.
Tặng 01 vé xem phim 3D khi mua 01 vé xem phim 3D bằng Thẻ Tín Dụng Shinhan tại các Rạp.
Mỗi tháng Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể đổi tối đa được 02 vé xem phim miễn phí, tại các Rạp quy định.
Cụm rạp
CGV/
LOTTE

Loại vé

Cú pháp tin nhắn gửi 6089

2D

Shinhan<khoảng cách>2D

3D

Shinhan<khoảng cách>3D
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5. Cách thức tham gia chương trình:
Cụm rạp

Nhắn tin

CGV

Nhắn tin theo cú pháp tại điều
tới 6089 để đổi lấy mã KH

Lotte*

Đổi code và thanh toán
Đăng nhập vào website CGV hoặc CGV app để lựa
chọn vé và thanh toán bằng thẻ tín dụng Shinan
Chọn vé và thanh toán trực tiếp tại quầy

Lưu ý:
- Vé xem phim miễn phí phải được đổi trong cùng ngày, cùng xuất chiếu, cùng địa điểm với vé được
thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng Shinhan. Trường hợp Rạp Chiếu Phim CGV, chủ thẻ phải mua vé cho
xuất chiếu cùng ngày với ngày nhắn mã ưu đãi (không áp dụng cho mua vé trước).
- Chủ thẻ có thể nhắn tin để đổi vé vào các ngày trong tuần và cuối tuần.
6. Điều kiện chung:
- Chủ Thẻ Hợp Lệ là Chủ Thẻ Tín Dụng Shinhan tham gia nhắn tin nhận mã đổi vé miễn phí, có tổng
giao dịch chi tiêu qua Thẻ Tín Dụng Shinhan tối thiểu là 2.000.000 VND (nếu đổi vé 2D) và tối thiểu
3.000.000 VND (nếu đổi vé 3D) trong tháng gửi tin nhắn (tính theo tháng dương lịch).
- Chi tiêu thẻ sẽ được tính trên tổng các giao dịch chi tiêu thẻ của chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ trong
tháng. Không áp dụng với các giao dịch rút tiền mặt, giao dịch ứng trước tiền mặt hoặc các giao dịch bị
hủy, yêu cầu hoàn tiền.
- Tin nhắn mã đổi vé chỉ được gửi đến số điện thoại của chủ thẻ đã đăng ký với Ngân Hàng Shinhan. Để
tham gia Chương Trình, Chủ Thẻ Tín Dụng phải cập nhật thông tin số điện thoại di động bằng cách gọi
Tổng đài 19001577, trong trường hợp khách hàng chưa cập nhật hoặc thay đổi số điện thoại. Sau ít nhất
03 (ba) ngày làm việc, số điện thoại mới được cập nhật và khách hàng có thể tham gia Chương Trình.
- Đối với khách hàng chưa kích hoạt thẻ (đổi mã PIN), sau ít nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi khách
hàng kích hoạt thẻ, khách hàng có thể tham gia Chương Trình.
- Chủ thẻ tín dụng phụ có thể nhắn tin để nhận mã đổi vé miễn phí nếu có số điện thoại di động đã đăng
ký với Ngân Hàng Shinhan.
- Mỗi số điện thoại hợp lệ được nhận tối đa 02 (hai) mã đổi vé / tháng và mỗi tài khoản thẻ (bao gồm cả
thẻ chính và thẻ phụ) được nhận tối đa 02 mã đổi vé trong 1 tháng. Nếu thẻ phụ đã nhắn tin trước và đổi
hết số lượng vé cho phép trong tháng, thẻ chính sẽ không được tham gia Chương Trình. Shinhan sẽ căn
cứ theo thời gian và trên số lượng vé ưu đãi được quy đổi và khấu trừ giá trị vé vào tài khoản thẻ của Chủ
Thẻ nếu phát hiện có sự vi phạm.
- Mã vé điện tử chỉ được sử dụng 01 (một) lần duy nhất sau khi khách hàng thanh toán qua Thẻ Tín Dụng
Shinhan tại các Rạp Chiếu Phim trong Chương Trình/Trang thanh toán trực tuyến.
- Khi thực hiện nhắn tin nhận mã đổi vé, Chủ Thẻ Tín Dụng đã chấp nhận thực hiện theo bản điều khoản
và điều kiện này của Chương Trình, bất kể mã đổi vé có được sử dụng hay không.
- Vé khuyến mại không có giá trị chuyển nhượng, bán lại hoặc quy thành tiền mặt.
- Chương Trình KHÔNG áp dụng cho
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CGV: các dịp lễ tết (02/09, 01/01, Tết âm lịch, 30/04, 01/05), không áp dụng cho các suất chiếu
sneak-show, Premium, 4DX, IMAX, M-Cinema, Charlotte, hoặc các suất chiếu đặc biệt khác.
Chương trình không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi/giảm giá khác của
CGV.
 Lotte Cinema: các suất chiếu sneak-show, rạp Superplex.
- Trong trường hợp Chủ Thẻ Tín Dụng không đạt mức chi tiêu tối thiểu trong tháng như quy định hoặc vé
xem phim, hóa đơn, tin nhắn bị phát hiện có dấu hiệu giả mạo, không trung thực, hoặc khách hàng được
mã đổi vé quá 02 (hai) vé trong tháng, Ngân Hàng Shinhan có quyền trừ giá trị của các vé không đủ điều
kiện vào tài khoản Thẻ Tín Dụng của chủ thẻ (85.000 VND cho một vé 2D và 150.000 VND cho một vé
3D).
- Chương Trình không áp dụng với các Thẻ Tín Dụng đang bị khóa, chưa kích hoạt, hoặc chủ thẻ đang
trong tình trang nợ quá hạn.
- Trong mọi trường hợp, Ngân hàng Shinhan Việt Nam và Rạp Chiếu Phim có quyền từ chối giao dịch
hoặc mã đổi vé khuyến mãi có dấu hiệu đáng ngờ hoặc lạm dụng Chương Trình. Trong mọi trường hợp,
quyết định của Ngân Hàng Shinhan là quyết định duy nhất, cuối cùng và ràng buộc.

Ví dụ:
 Ngày 14/02, chủ thẻ chính nhắn tin đổi 01 vé 2D, ngày 18/02, chủ thẻ phụ nhắn tin đổi 01 vé 2D
thì:
- Tài khoản thẻ này đã đổi tối đa 2 vé miễn phí cho tháng 02/2018
- Yêu cầu chi tiêu qua thẻ tối thiểu trong tháng 02/2018 là 2.000.000 VND (Tính trên tổng chi tiêu của
chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ)
 Ngày 14/02, chủ thẻ chính nhắn tin đổi 01 vé 2D, ngày 18/02, chủ thẻ phụ nhắn tin đổi 01 vé 3D
thì:
- Tài khoản thẻ này đã đổi tối đa 2 vé miễn phí cho tháng 02/2018
- Yêu cầu chi tiêu qua thẻ tối thiểu trong tháng 02/2016 là 3.000.000 VND (Tính trên tổng chi tiêu của
chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ)
 Ngày 14/02, chủ thẻ chính nhắn tin đổi 01 vé 3D, ngày 18/02, chủ thẻ phụ nhắn tin đổi 01 vé 3D
thì:
- Tài khoản thẻ này đã đổi tối đa 2 vé miễn phí cho tháng 02/2018
- Yêu cầu chi tiêu qua thẻ tối thiểu trong tháng 02/2018 là 3.000.000 VND (Tính trên tổng chi tiêu của
chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ)
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Chương trình Mua 1 Tặng 1

Ưu đãi trong tháng

BẢNG TÓM TẮT
Lotte,
CGV
2D

Lotte,
CGV 3D

Vpresso -Café
mocha, Vanilla
latte, Caramel
macchiato

xx
x

Yêu cầu chi
tiêu tối thiểu
trong tháng
(VND)
2.000.000

x

3.000.000

xx

3.000.000

x
x

(*)x: số lần chủ thẻ được nhận mã ưu đãi.

x

2.000.000

x

3.000.000

xx

3.000.000

