
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

GIẢM 25% KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ GPBANK QUA 

CỔNG NAPAS/SMARTLINK TRÊN WWW.LAZADA.VN  

 

1.   Đối tượng áp dụng: Tất cả các chủ tài thẻ toán qua cổng Napas/Smartlink. 

2.   Phạm vi áp dụng: trên trang web thương mại điện tử www.lazada.vn. 

3.   Nội dung ưu đãi: 

● Giảm 25% và tối đa 200.000 đồng tại trang web www.lazada.vn trong suốt thời gian triển 

khai chương trình và thanh toán qua cổng Napas/Smartlink. 

● Áp dụng cho hầu hết các sản phẩm, ngoại trừ sản phẩm bán và giao bởi Lazada, sản 

phẩm xả kho (clearance), sản phẩm flash sale, sản phẩm ghi rõ không áp dụng mã giảm 

giá trong chi tiết sản phẩm, sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em... 

4.   Thời gian khuyến mại: từ 19 tháng 7 đến đến 20 tháng 8 năm 2016 hoặc đến khi hết ngân 

sách, tùy thuộc thời điểm nào đến trước. 

5.   Quy định áp dụng: 

● Khách hàng cần đăng nhập tài khoản trên Lazada (hoặc đăng kí tài khoản nếu là khách 

hàng mới) và thanh toán bằng cổng Napas/Smartlink. 

● Khách hàng đã nhận bất kỳ ưu đãi nhập mã giảm giá nào của Ngân hàng và Lazada 

(ngoại trừ mã giảm giá riêng của Lazada) sẽ không được tham gia chương trình mua trả 

góp trên Lazada. 

● Chương trình không áp dụng chung với các ưu đãi khác, hệ thống sẽ tự áp dụng một ưu 

đãi cao nhất cho đơn hàng. 

● Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada bảo lưu quyền từ chối áp dụng chương 

trình ưu đãi cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn 

vị mua đi bán lại. 

● Lazada.vn xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên. 

● Không quy đổi thành tiền mặt, không cộng dồn khuyến mãi các chương trình với nhau. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Truy cập http://www.lazada.vn/napas/ để biết 

thêm chi tiết, vui lòng hệ (hotline): 1900 1007. 
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