THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Mở cửa bầu trời cùng thẻ nội địa OceanBank
Thời gian áp dụng: 15/8/2016 - 22/8/2016
Tiếng Việt

1. Thời gian áp dụng: từ 12:00:00 đến 14:00:00
hàng ngày trong tuần từ ngày 15/08/2016 đến hết
ngày 22/08/2016

English

1. Promotion time: from 12pm to 14pm daily from
15th to 22nd August2016
2. Booking channel: www.vietjetair.com

2. Kênh bán vé:www.vietjetair.com
3. Giá vé khuyến mại: Giảm ngay 15% giá vé cho
các chủ thẻ nội địa của OceanBank khi mua vé và
thanh toán thông qua cổng thanh toán Napas. (áp
dụng tất cả các hạng vé promo, eco, skyboss)
4. Hành trình bay khuyến mại: Tất cả các chặng
bay nội địa và quốc tế của Vietjet
5. Hình thức thanh toán: Thanh toán ngay bằng
thẻ ghi nợ /thẻ ATM nội địa qua Smartlink/Napas.
Hướng dẫn thanh toán chi tiết tại đây
http://vietjetair.com/Sites/Web/viVn/NewsDetail/kenh-thanh-toan/2379/kenh-thanhtoan.

3. Promotion: Discount 15% base fare for debit
card holders who make payment via Napas
payment gateway (applied to all tickets class:
promo, eco, skyboss)
4. Route: all domestic & international routes
operated by Vietjet
5. Payment method: instant payment by debit
card/ ATM via Smartlink/ Napas.Detailed
payment instruction at
http://vietjetair.com/Sites/Web/viVn/NewsDetail/kenh-thanh-toan/2379/kenhthanh-toan.
6. Card validation

6. Quy định thẻ hợp lệ trong chương trình
i. Thẻ ghi nợ / ATM nội địa của OceanBank đã
kích hoạt chức năng mua sắm trực tuyến.

i. All domestic debit card must have online
purchase function
ii. Card account activated

ii. Tài khoản thẻ đã được kích hoạt.
iii. Card is valid and be affordable for payment.
iii. Tài khoản thẻ đủ khả năng thanh toán chi
phí.
7. Thông tin liên hệ
i. Tìm hiểu các thông tin về dịch vụ bay vui
lòng liên hệ: Website: www.vietjetair.com;
Hotline: 1900 1886
ii. Thông tin về Thẻ và các phát sinh trong giao
dịch thẻ, vui lòng liên hệ 1800 58 58 15
(miễn phí).

7. Contact:
i. About Vietjet flights and service:
1. Website: www.vietjetair.com
2. Hotline: 1900 1886
ii. About your card and card transactions,
please contact: 1800 58 58 15 (Free)

