
 

 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI 

Và HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TẠI LAZADA 

I/ NỘI DUNG ƯU ĐÃI 

Giảm ngay 30% (tối đa 300k) vào Ngày đặc biệt hàng tháng (4/4, 5/5, ... 11/11, 12/12) và giảm ngay 10% (tối đa 

100k) vào Thứ ba hàng tuần cho đơn hàng từ 500.000 VND khi thanh toán cùng Thẻ Tín dụng & Ghi nợ Quốc tế 

ACB (Visa/ JCB/ Mastercard), từ nay đến 31/12/2020. 

Áp dụng theo mức ưu đãi của Ngày đặc biệt nếu Ngày đặc biệt trùng với Thứ 3 

II/ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

1/ Điều kiện chung 

Áp dụng cho khách hàng là chủ thẻ tín dụng/ ghi nợ quốc tế ACB có số thẻ (số BIN) bắt đầu bằng: 

Visa 
Signature 

Visa Platinum Visa Gold Visa Classic Visa Business Visa Platinum 
Debit 

Visa Debit 

4365 99 4365 99 4791 39 4791 38 4791 40 4200 03 4221 09 

World 
MasterCard 

MasterCard 
Debit 

MasterCard 
Gold 

MasterCard 
Standard 

JCB Credit 
Gold 

JCB Credit 
Classic 

JCB Debit 

5593 12 5370 18 5465 55 5459 68 3567 95 3567 94 3577 03 

- Ưu đãi áp dụng: 1 thẻ/ ngày ưu đãi  

- Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền giảm giá. ACB 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. 

- Chương trình chỉ áp dụng cho chi tiêu tiêu dùng của cá nhân, mọi trường hợp mua đi bán lại, cố tình gian lận, 

trục lợi từ chương trình đều sẽ bị từ chối ưu đãi và khấu trừ bằng cách ghi nợ ngược lại vào thẻ đã thực hiện giao 

dịch. 

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi/ nhập mã giảm giá và các hình thức thanh toán khác. 

- Ưu đãi giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ cũng như không được chuyển 

nhượng cho người khác. 

- Lượt giảm giá không được cấp lại trong trường hợp đơn hàng bị hoàn/ trả hoặc bị hủy do người mua. 

- Khi hết ngân sách, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn 

2/ Điều kiện áp dụng tại Lazada 

- Số lượt ưu đãi: 110 lượt vào Thứ ba hàng tuần và 165 lượt vào Ngày đặc biệt hàng tháng 

- Áp dụng cho tất cả các đơn hàng mua sắm trên website/ Ứng dụng Lazada. Ngoại trừ: Các sản phẩm thuộc ngành 
hàng: tã, bỉm, sữa bột, sữa Vinamilk. 



 

 

- Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website Lazada.vn và ứng dụng di động Lazada (hoặc đăng kí tài khoản nếu 
là khách hàng mới). Bấm chọn phiếu giảm giá (voucher) để thu thập về ví và chọn phương thức thanh toán bằng 
thẻ Tín dụng/ ghi nợ quốc tế ACB để nhận được giảm giá. 

- Số lượng ưu đãi có hạn và dành cho những đơn hàng sớm nhất theo khung giờ khuyến mại, voucher sẽ được mở 
thêm lượt lúc 9h (sáng) &12h (trưa) vào ngày diễn ra chương trình ưu đãi. Khách hàng có thể không nhận được 
ưu đãi nếu ngân sách phân bổ đã được sử dụng hết hoặc thu thập nhiều hơn 1 lần/ngày ưu đãi theo quy định. 

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

- Tại bước thanh toán cuối cùng, nhập số thẻ tín dụng/ ghi nợ quốc tế ACB hợp lệ để được ưu đãi. Khách hàng chỉ 
tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền giảm giá. Lazada và ACB không chịu trách nhiệm về việc hệ 
thống không hiển thị số tiền giảm giá mà chủ thẻ vẫn tiến hành thanh toán.  

- Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada và ACB bảo lưu quyền từ chối áp dụng chương trình ưu đãi và 
tính phí khấu trừ vào sao kê thẻ bao gồm cả việc hủy đơn hàng và khóa tài khoản đối với các khách hàng/đơn hàng 
có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại, cố tình lợi dụng phiếu giảm giá từ 
chương trình, cố ý vượt qua các quy định về bảo mật và dành cho chương trìn 

- 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 được công bố rõ bởi Lazada và ACB. 

- Để biết thêm chi tiết, hỗ trợ kiểm tra và tư vấn, khách hàng vui lòng liên hệ: 

+ Lazada hotline: 1900-1007 (từ 9h đến 18h, kể cả T7 & CN)  

+ ACB hotline: 1900-545486 hoặc 028-38247247 

III/ CÁC BƯỚC MUA SẮM VÀ NHẬN ƯU ĐÃI 

Bước 1: Thu thập phiếu giảm giá (voucher) về ví. Voucher được mở 2 đợt: 9h sáng và 12h trưa trong ngày ưu 

đãi. 

Bước 2: Chuẩn bị sẵn giỏ hàng từ 500.000đ, trong đó tổng giá trị của các sản phẩm thuộc LazMall và Bách Hóa 

Lazada là ít nhất 500.000đ. 

Bước 3: Chọn/ nhập voucher đã thu thập ở mục thanh toán 

Bước 4: Thanh toán bằng thẻ tín dụng/ ghi nợ quốc tế ACB trên đơn hàng đã giảm 

 


