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Offer Title

Giảm lên đến 50% trên tổng hóa
đơn tại các nhà hàng đẳng cấp cả
tuần với thẻ Visa

Offer Validity Dates

Apr 20, 2022 00:00 GMT - Dec 31,
2022 23:59 GMT

Offer Publishing Date Range

Apr 20, 2022 00:00 GMT - Dec 31,
2022 23:59 GMT

Promotion Channel

Trực tuyến,Mobile,Mạng xã hội

Redemption Channels

Taị điểm bán

Promotion Restrictions

None

Date & Location(s)

None
Offer Event

False

Event Sub-Title
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Redemption Telephone

(84-28) 3824 0515

Redemption URL

None

Redemption Email

visadining@aspirelifestyles.com

Redemption Code

None

Short Description

Tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc với chiết khấu lên đến 50% tại các nhà
hàng đẳng cấp vào tất cả các ngày trong tuần

Offer Copy

Thẻ Hợp Lệ: Tất cả các thẻ Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite và Visa
Doanh nghiệp (bao gồm Visa Business và Visa Corporate) còn hiệu lực được
phát hành tại Việt Nam

Nội dung ưu đãi:
• Giảm 25% trên tổng hóa đơn (bao gồm đồ ăn và thức uống), khi thanh toán
bằng thẻ Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite và Visa Doanh nghiệp
vào tất cả các ngày trong tuần tại bất kỳ nhà hàng tham gia, cho hóa đơn giá
trị từ 1 triệu VNĐ đến 3 triệu VNĐ.
• Giảm 50% trên tổng hóa đơn (bao gồm đồ ăn và thức uống), khi thanh toán
bằng thẻ Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite và Visa Doanh nghiệp
vào tất cả các ngày trong tuần tại bất kỳ nhà hàng tham gia, cho hóa đơn giá
trị từ 3 triệu VNĐ trở lên với mức giảm tối đa là 2 triệu VNĐ trên một hóa đơn.

Danh sách nhà hàng tham gia

Điều kiện đặt lịch:
• Tất cả các Khách hàng đặt bàn cho tối thiểu 2 người phải là chủ thẻ Visa
Platinum, Visa Signature, Visa Infinite và Visa Doanh nghiệp.
• Ưu đãi được áp dụng vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.
• Khách hàng thỏa điều kiện chi tiêu được đề cập ở phần Nội dung ưu đãi và
thanh toán bằng Thẻ Hợp Lệ sẽ được tận hưởng ưu đãi. Để tránh hiểu nhầm,
Khách hàng sẽ không được hưởng đặc quyền này nếu không thỏa được điều
kiện chi tiêu và hóa đơn không được thanh toán bằng Thẻ Hợp Lệ.
• Khách hàng có thể đặt bàn cho lần tiếp theo sau khi đã sử dụng xong lần đặt
bàn hiện tại.
• Để bảo đảm quyền lợi, Khách hàng cần mang theo Thẻ Hợp Lệ được sử
dụng để đặt bàn và nhà hàng sẽ kiểm tra thông tin thẻ trước khi tiến hành
thanh toán.

Thời hạn đặt trước:
• Việc đặt chỗ nên được thực hiện trước 1 ngày để đảm bảo sự chuẩn bị tốt
nhất.

Quy trình đặt lịch:
• Việc đặt bàn phải được thực hiện qua Tổng đài hoặc email thuộc Đặc Quyền
Ẩm Thực Cao Cấp của Visa Việt Nam*. Các yêu cầu đặt bàn qua website/ứng
dụng của bên thứ ba hoặc trực tiếp với nhà hàng tham gia sẽ không được
hưởng ưu đãi.
• Viêc chấp nhận hoặc thay đổi thông tin đặt bàn phụ thuộc vào tình trạng và
khả năng phục vụ của nhà hàng.
• Ưu đãi này không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi
hiện hành, giảm giá, phiếu giảm giá hay ưu đãi khác tại nhà hàng.

Phân bổ lượt ưu đãi:
• Định mức mỗi tháng là 360 lượt ưu đãi, được tái tục mỗi tháng.
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Chính sách hủy đặt bàn:
• Việc hủy hoặc thay đổi yêu cầu đặt bàn cần được thực hiện trong vòng 2
tiếng trước giờ đặt bàn đã được xác nhận.
• Đối với các yêu cầu đặt bàn đã được xác nhận, Khách hàng có thể thay đổi
giờ đến dùng bữa tối đa hai lần.

Legal Country Exclusions

.
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Merchant Addresses

None
Merchant Terms & Conditions

* Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc đặt bàn, Khách hàng vui lòng liên hệ
trực tiếp Aspire Lifestyles thông qua Tổng đài của Đặc Quyền Ẩm Thực Cao
Cấp của Visa Việt Nam qua số (84-28) 3824 0515 hoặc email đến
visadining@aspirelifestyles.com, là đơn vị sẽ hỗ trợ liên hệ với nhà hàng tham
gia liên quan.
Các ý kiến góp ý và/hoặc khiếu nại sẽ được phản ánh trực tiếp với nhà cung
cấp dịch vụ.
Danh sách các nhà hàng tham gia có thể thay đổi mà không cần thông báo
trước.

Visa Terms and Conditions

Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với
các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc
biệt khác, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.
Visa và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi
cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông
báo trước.

●

Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ
khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng
hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực
tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện
khiếu nại đối với Visa.

●

Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa là quyết định cuối
cùng.

●

Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng
ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa
và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng
việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp
đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào
hợp đồng này.

●

Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu
đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm
về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực
tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất
mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng
ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

●

FAQs
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None

Merchant Logos

Offer Images

Redemption Format Instructions

None
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Offer Source

None

Offer Source Contact

None

Card Products

Visa Platinum,Visa Infinite,Visa
Signature,Visa Business,Visa
Corporate,Visa Signature
Business,Visa Platinum
Business,Visa Infinite Business

Card Payment Types

Tín dụng,Ghi nợ

Business Segments

Thương mại,Người tiêu dùng

Categories/Sub-Categories

Ẩm thực
Ẩm thực

Offer Types

giảm giá %,ưu đãi độc quyền

Redemption Countries

AP (Asia Pacific)

Vietnam

Promoting Countries

AP (Asia Pacific)

Vietnam

Creative Approvals Email
None

Creative Guidelines
None
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