THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:
ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG MUA XE VINFAST KLARA
BẰNG THẺ MASTERCARD TẠI ADAYROI.COM
1. Thời gian ưu đãi: Từ nay – 31/12/2018 hoặc cho đến khi hết số lượt ưu đãi (tùy
điều kiện nào đến trước).
2. Đối tượng tham gia:
- Chủ sở hữu thẻ tín dụng/ thẻ thanh toán do Mastercard® phát hành
- Là thành viên hiện hữu của Adayroi và tích hợp tài khoản VinID
- Khách hàng đăng ký mua xe máy điện Vinfast Klara trên Adayroi
3. Điều kiện nhận ưu đãi:
- Tặng 1.500 điểm VinID (tương ứng 1,5 triệu đồng) cho 300 khách hàng đầu tiên đặt
mua xe máy điện Klara phiên bản dùng Pin Lithium và thanh toán bằng thẻ quốc tế
Mastercard® trong thời gian ưu đãi
- Tặng 1.000 điểm VinID (tương ứng 1 triệu đồng) cho 300 khách hàng đầu tiên đặt mua
xe máy điện Klara phiên bản dùng Ắc Quy Axit – Chì và thanh toán bằng thẻ quốc tế
Mastercard® trong thời gian ưu đãi
- Chỉ áp dụng cho khách hàng thanh toán trả trước 100% giá trị xe tại thời điểm đặt
mua
*Lưu ý: Đơn hàng trả góp hợp lệ chỉ chứa 01 sản phẩm duy nhất
- Mỗi thẻ và mỗi tài khoản Adayroi chỉ được áp dụng 01 lần duy nhất trong suốt chương
trình
- Không áp dụng cho các đơn hàng hủy/đổi/trả
- Không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi dành cho CBNV Tập đoàn Vingroup
- Chương trình chỉ dành cho Khách hàng lẻ, Adayroi được quyền từ chối áp dụng cho các
khách hàng mua với số lượng lớn, có cơ sở chứng minh mua đi bán lại.
4. Cách thức mua hàng nhận ưu đãi:
1. Đăng nhập tài khoản Adayroi có liên kết với tài khoản VinID
2. Chọn xe Klara, cho sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán
3. Chọn hình thức “thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế”
4. Nhập đầy đủ thông tin thẻ Mastercard® và xác thực thanh toán.
5. Trong vòng 24h kể từ khi thanh toán thành công, Adayroi sẽ gửi SMS & cuộc gọi
xác nhận đơn hàng thành công và được tặng điểm VinID
6. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao xe, điểm tặng VinID sẽ được
cộng vào tài khoản của khách hàng ( Khách hàng check số dư điểm VinID qua tài khoản
Adayroi hoặc App VinID).
Mọi câu hỏi khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 1900 1901.
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