CHIÊU ĐÃI ĐẶC BIỆT – ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN DÀNH RIÊNG
CHO CHỦ THẺ SCB VISA PLATINUM




ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Áp dụng cho Khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế SCB Visa Platinum.
Chủ thẻ Visa Platinum sẽ được ưu đãi 1 món chính miễn phí từ thực đơn của Visa
khi đặt bàn cho 2 người trở lên vào mọi ngày Thứ Ba và Thứ Sáu.
THỜI GIAN DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH:
Từ 07/07/2016 đến 31/12/2016.
CÁC NHÀ HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Hà Nội



TP. Hồ Chí Minh

Saigon Intercontinental
1A Nghi Tầm,Tây Hồ

Inter Nos Restaurant
26 Lê Văn Miến, Q2

Tunglok Heen
Almaz Vinhomes River, Long Biên

Le Corto
5D Nguyễn Siêu, Q1

Don’s
16/27 Xuân Diệu,Tây Hồ

Qui Lounge
22-22Bis Lê Thánh Tôn,Q1

Pots ‘n Pans
57 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

Sorae Restaurant
L24-25, AB Tower, 76A Lê Lai, Q1

Ly Club
4 Lê Phụng Hiếu, Hoàn Kiếm

ShangGarden Restaurant
23 Nguyễn Khắc Viện, Q7

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

A. Thời hạn chương trình
Chương trình được áp dụng đến hết ngày 31/12/2016.
Thời gian đặt chỗ: Tất cả các ngày trong tuần trong thời hạn chương trình.
Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 3 và Thứ 6 hàng tuần.
B. Phân bổ lượt đặt chỗ: Tối đa 400 món chính mỗi tháng trong chương trình này.
C. Quy định về số lượng người
-

-

Tất cả khách hàng đặt bàn qua chương trình đều phải là chủ thẻ SCB Visa Platinum
Một chủ thẻ chỉ nhận được ưu đãi món chính miễn phí khi đặt bàn từ 2 người trở
lên. Để làm rõ, Chủ Thẻ SCB Visa Platinum nhận được ưu đãi một món chính miễn
phí khi đặt bàn cho 2 người trở lên
Minh họa:
Số lượng người / Món Ăn được tặng
2 chủ thẻ SCB VISA Platinum: 1 (Món Ăn được tặng)
1 chủ thẻ SCB VISA Platinum + 1 hoặc nhiều khách: 1 (Món Ăn được tặng)
Chủ thẻ chỉ có thể nhận được ưu đãi khi có gọi các món ăn khác hoặc đồ uồng (ví
dụ: món khai vị, món tráng miệng, …). Để làm rõ, chủ thẻ sẽ không nhận được ưu
đãi món chính miễn phí khi không gọi các món ăn khác hoặc đồ uống.

D. Yêu cầu về thời gian đặt và giữ chỗ
-

Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện ít nhất trước trước 01 ngày làm việc.

E. Các bước giao dịch đặt chỗ
-

-

Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua Chương Trình Visa Vietnam Premium
Dining. Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình khi trực tiếp đặt giữ
chỗ với nhà hàng.
Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng
của nhà hàng.
Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác tại nhà
hàng.
Chương trình Visa Vietnam Premium Dining sẽ không xử lý các yêu cầu đặt chỗ
dựa vào ngày giờ mà khách hàng đã đặt trước trực tiếp với nhà hàng.

F. Phí và lệ phí
-

Chủ thẻ SCB Visa Platinum nhận được ưu đãi một (01) món chính miễn hoàn
toàn khi đặt bàn cho 2 người trở lên.

Chi phí cho các món ăn khác và đồ uống phải được thanh toán tại nhà hàng bằng
Thẻ Visa.

-

G. Hủy chỗ, vắng mặt và thay đổi đặt chỗ
Việc hủy chỗ hay không đến theo ngày giờ chơi đã được xác nhận sẽ chịu các khoản
phí (các khoản phí sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ) như sau:
-

-

Có thể hủy miễn phí chỗ đã đặt trước 2 tiếng trước giờ đặt bàn.
Việc hủy chỗ đã đặt sau 2 tiếng so với giờ đặt bàn hoặc không đến theo ngày giờ đã
được xác nhận sẽ được tính thành một lần đặt bàn.
Đối với các giờ đã được xác nhận, chủ thẻ có thể thay đổi giờ hai lần miễn phí.
Khách có thể thay đổi ngày/giờ hoặc/và thay đổi nhà hàng nếu việc thay đổi được
thực hiện trước 2 tiếng so với giờ đặt bàn. Nếu chủ thẻ vẫn không thể đến sau hai
lần thay đổi, việc đặt chỗ của chủ thẻ sẽ được xem như hủy chỗ đã đặt.
Thay đổi nhà hàng trong vòng 2 tiếng so với giờ đặt bàn sẽ được xem là hủy chỗ đã
đặt và vì vậy, sẽ được tính thành một chỗ đã đặt, tính theo ngày đặt bàn.

H. Các điều khoản và quy định khác
-

Căn cứ theo phạm vi pháp luật cho phép, Chủ thẻ khi tham gia chương trình ưu đãi
này, đồng ý không quy trách nhiệm lên Chương Trình Visa Vietnam Premium
Dining /Visa Vietnam/các ngân hàng phát hành thẻ, các công chức, nhân viên và
những người khác được chỉ định và ủy quyền làm việc cho các tổ chức này về các
yêu cầu bồi thường, yêu cầu, khiếu nại hay mất mát, cũng như các phí tổn, chi phí
liên quan, và đối với bất cứ thiệt hại nào được xác nhận, truy đòi bồi thường, hoặc
đã được bồi thường đi ngược lại với quyền và lợi ích của Chương Trình Visa
Vietnam Premium Dining /Visa Vietnam/các ngân hàng phát hành thẻ, hoặc các
công chức, nhân viên và những người khác được chỉ định và ủy quyền làm việc cho
các tổ chức này với lý do thương tích cá nhân, bao gồm cả thương tật hoặc tử vong,
và/hoặc thiệt hại về tài sản, bao gồm hư hại, hết công dụng phát sinh từ hoặc trong
quá trình liên kết hay tham gia chương trình.



THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khách
hàng
vui
lòng
gọi
hotline:
08
38240515,
hoặc
email:
visadining@aspirelifestyles.com để đặt giữ chỗ (Lưu ý không áp dụng đặt trực tiếp tại
nhà hàng) Đặt giữ chỗ tùy thuộc vào tình trạng của nhà hàng.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SCB
TẠI HARLEY DAVIDSON
 Mức ưu đãi: Giảm 10% trên giá trị hóa đơn thanh toán

dành cho các sản phẩm thời trang (quần, áo, phụ kiện mô
tô)
 Thời gian ưu đãi: Vô thời hạn cho đến khi có thông
tin ngừng ưu đãi từ SCB.
 Địa chỉ: Harley-Davidson of Saigon : 800 Nguyễn
Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, HCM
 Điện thoại: 08.5411070
 Website: www.harleysaigon.vn
 Điều kiện và điều khoản chung:
 Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB (thẻ ATM /thẻ tín dụng
Mater card) thanh toán qua máy POS để được hưởng ưu
đãi.
 Chương trình ưu đãi trên không áp dụng chung với các
chương trình khuyến mãi/giảm giá khác.
 Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền
mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng
cho người khác.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SCB TẠI CHOCOLATE GRAPHICS
 Mức ưu đãi: Giảm 10% trên giá trị hóa đơn thanh toán.

 Thời gian ưu đãi: Vô thời hạn cho đến khi có thông
tin cập nhật ngưng ưu đãi từ SCB.
 Địa chỉ:
 232/6 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM - ĐT: 08
38111133
 Tầng B3 – Vincom B – 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TPHCM ĐT: 08 39939559
 Tầng trệt – Aeon Mall – 30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân
Phú, TPHCM - ĐT: 08 35592328
 Tầng 3 – Parkson Hùng Vương – 126 Hùng Vương, Q.5,
TPHCM - ĐT: 08 6681 6788
 Tầng 5 – Parkson Cantavil – 01 Song Hành, Xa Lộ Hà
Nội, Q.2, TPHCM - ĐT: 08 3740 7692

 Website: www.chocolategraphics.com.vn
 Điều kiện và điều khoản chung:
 Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB (thẻ ghi nợ/thẻ tín
dụng/thẻ VIP) thanh toán qua POS để được hưởng ưu đãi.
 Chương trình ưu đãi trên không áp dụng chung với các
chương trình khuyến mãi/giảm giá khác.
 Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền
mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng
cho người khác.

Lần ban hành: 01

Ngày hiệu lực:…./…./2012
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CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SCB TẠI KHÁCH SẠN A&EM
 Mức ưu đãi: Giảm 10% giá phòng.

 Thời gian ưu đãi: Từ ngày 15/10/2014 cho đến khi có thông
báo ngừng ưu đãi từ SCB.
 Địa chỉ:
 44 Phan Bội Châu, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 08 3915 2727
 132 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 08 3823 3329
 39-39A-41 Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 08 3823 9292
 179 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Điện thọai: 08 3823 5723
 46-48 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 08 3832 4446
 280 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 08 3915 2727
 8A/1D2 Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 08 3822 4492
 Website: www.a-emhotels.com
 Điều kiện và điều khoản chung:
 Để được hưởng ưu đãi, khách hàng liên hệ hotline: 0903 38
33 52 hoặc email: dos@a-emhotels.com để đặt phòng.
 Khách hàng phải xuất trình thẻ SCB (thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng/thẻ
VIP) trước khi thanh toán hoặc sử dụng thẻ SCB để thanh toán
qua POS để được hưởng ưu đãi.
 Chương trình ưu đãi trên không áp dụng chung với các chương
trình khuyến mãi/giảm giá khác.
 Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng
hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.

