
THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“THU VÀNG VẪY GỌI” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Thu vàng vẫy gọi”. 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Giảm giá trực tiếp cho các khách hàng. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 30/9/2020 – hết ngày 30/10/2020 (31 ngày). 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ đặt vé máy bay Vietnam Airlines trên ứng dụng 

Mobile Banking của các Ngân hàng. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Giảm giá cho khách hàng sử dụng dịch vụ đặt vé 

máy bay Vietnam Airlines trên ứng dụng Mobile Banking của các Ngân hàng. 

7. Khách hàng của chương trình (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng cá nhân 

là chủ Tài khoản thanh toán sử dụng dịch vụ Mobile Banking của các ngân hàng để thực hiện 

đặt vé máy bay Vietnam Airlines: 

- Vietcombank: VCB Digibank  

- BIDV: BIDV SmartBanking 

- VietinBank: VietinBank iPay Mobile 

- Agribank: Agribank E-Mobile Banking 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 270,000,000đ (Hai trăm bảy mươi 

triệu đồng chẵn). 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

Giảm giá trực tiếp cho các khách hàng đặt vé máy bay của Vietnam Airlines trên các ứng dụng 

Ngân hàng trong khung thời gian từ 09:00:00 đến 23:59:59, mỗi thứ 4,5,6 hàng tuần và nhập 

mã khuyến mại: 

• Nhập mã VNPAY10 để được giảm 10% giá vé Vietnam Airlines, tối đa 300,000đ cho 

đơn hàng có giá trị vé Vietnam Airlines từ 1,500,000đ trở lên. Số lượng mã áp dụng: 

60 mã/ngày.  

Mỗi khách hàng chỉ được nhận khuyến mại 01 (một) lần trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình. Chỉ áp dụng cho các vé Vietnam Airlines có thời gian bay trong thời gian từ 30/9/2020 

– 30/10/2020 

 

STT Hạng mục Giá trị (VND) Tổng số lượng Tổng giá trị 

1 Mã giảm giá 300,000 900 270,000,000 

TỔNG CHI PHÍ 270,000,000 


