
QUY CHẾ VÀ THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

TẶNG E-VOUCHER KHI MUA NHẪN CƯỚI TẠI DOJI 

I. Phạm vi khuyến mại:  

Hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI trên toàn quốc 

II. Đối tượng nhận khuyến mại 

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm nhẫn cưới của DOJI trong thời gian khuyến mãi. 

 Lưu ý: Không áp dụng với khách hàng mua sản phẩm nhẫn đính hôn, mua lẻ một (01) chiếc nhẫn 

cưới. 

III.  Thời gian khuyến mại:  Từ ngày 25/8/2018 – 15/9/2018.  

IV.  Nội dung chương trình khuyến mại:  

 Khi mua sản phẩm nhẫn cưới tại DOJI, khách hàng sẽ được tặng 01 phần quà trị giá 500.000 

VND tương ứng với 05 mã E-voucher trị giá 100.000 VND để mua sắm trực tuyến tại website 

Tiki.vn 

 Mã E-voucher sẽ không được quy đổi sang tiền mặt để thanh toán các sản phẩm của Trang sức 

DOJI 

 Mã E-voucher có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2018 

V.  Khách hàng hợp lệ: 

Khách hàng hợp lệ của chương trình là khách hàng đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

1- Khách mua cặp nhẫn cưới tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI trong thời gian khuyến mại 

2- Khách hàng đã cung cấp số điện thoai để nhận E-Voucher cho nhân viên bán hàng 

VI. Cách thức nhận khuyến mại  

Bước 1: Mua sản phẩm nhẫn cưới tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI 

Bước 2: Đăng ký số điện thoại cho nhân viên bán hàng để nhận mã E-voucher 

Bước 3: Nhân mã E-voucher qua tin nhắn của số điện thoại đã đăng ký sau 3-5 ngày ( không tính 

thứ bảy, và chủ nhật và ngày lễ)  

VII. Cách thức sử dụng E-voucher 

Bước 1: Khách hàng đăng ký thành viên của website Tiki.vn 

Bước 2: Khách hàng lựa chọn sản phẩm mua sắm 

Bước 3: Thanh toán và nhập mã E-VOUCHER để được chiết khấu trực tiếp 

Lưu ý : 

 Có thể sử dụng nhiều mã E-voucher cho một đơn hàng 

 Mã E-voucher không được áp dụng với mặt hàng Dịch vụ tiện ích gồm thẻ cào điện thoại, 

thẻ game, dung lượng 3G, nạp tiền điện thoại. 

 Số tiền thừa trong E-voucher sẽ không được hoàn lại nếu thanh toán sản phẩm ít tiền hơn 

giá trị của E-voucher thanh toán 



 Có thể tham khảo thêm cách thức đặt hàng và sử dụng E-Voucher tại link sau 

https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/204177370-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-

D%E1%BA%ABn-%C4%90%E1%BA%B7t-H%C3%A0ng 

VIII. Quy định. 

1. E-voucher được DOJI cung cấp và được sử dụng  theo điều kiện và điều khoản do TIKI  

2. Việc TIKI đưa thêm bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào vào chương trình khuyến mãi khi đi 

cùng với E-voucher mà DOJI đã cũng cấp sẽ không được hiểu là DOJI xác nhận hoặc giới 

thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đó.  

3. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến E-voucher hay sản phẩm , Khách hàng 

vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp TIKI để được giải đáp (Hotline: 1900 - 6035)  

4. DOJI có toàn quyền từ chối trao E-voucher cho bất kỳ Khách hàng nào mà cho là cung cấp 

thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều 

kiện của chương trình  

5. DOJI có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với DOJI để xác minh 

thông tin cần thiết.  

6. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của DOJI là quyết định cuối cùng. Bằng việc tham 

gia hương trình Khuyến mại này, Khách Hàng chấp thuận các Điều khoản và Điều Kiện của 

Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên. 
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