THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên chƣơng trình: “Chương trình Happy weekend – mua 1 tặng 1 cho chi tiêu ẩm thực cuối
tuần” (sau đây gọi là “Chương trình”).
2. Đối tƣợng Khách hàng áp dụng:
a.

Áp dụng tất cả các sản phẩm thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế do TPBank phát hành

b.

Các đầu số in nổi trên thẻ nhận diện thẻ quốc tế TPBank áp dụng cho chương trình:

o Thẻ tín dụng TPBank Visa hạng Chuẩn/ TPBank Visa FreeGo: 466582
o Thẻ tín dụng TPBank Visa hạng Vàng: 466583
o Thẻ tín dụng TPBank Visa hạng Platinum: 470970
o Thẻ tín dụng TPBank World MasterCard: 536287
o Thẻ ghi nợ TPBank Visa CashFree hạng Chuẩn/ TPBank Visa Plus: 466584
o Thẻ ghi nợ TPBank Visa CashFree hạng Vàng: 466585
o Thẻ ghi nợ TPBank Visa CashFree hạng Platinum: 470971
3. Thời gian triển khai chƣơng trình: Chủ nhật hàng tuần từ ngày 26/05/2019 đến hết ngày
31/10/2019 hoặc khi hết ngân sách, tùy vào thời điểm nào xảy ra trước
4. Các điều kiện điều khoản khác:
- Mỗi hóa đơn chỉ nhận được tối đa 1 suất tặng (không áp dụng lũy tiến)
- Suất được tặng có giá trị bằng hoặc thấp hơn.
- Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác
- Không tách bàn, tách hóa đơn dưới mọi hình thức
- Chương trình có thể kết thúc trước hạn nếu hết ngân sách
5. Địa điểm áp dụng: tại hệ thống các nhà hàng theo danh sách tại khoản 6 Thể lệ này
6. Nội dung của Chƣơng trình khuyến mại
Nhãn hiệu
PABLO
CHEESE
TART

Thời gian
Chủ nhật
hàng tuần từ
26/5/2019 31/10/2019
Chủ nhật
hàng tuần từ
30/06/2019 31/10/2019

YU TANG

Nội dung/ Điều kiện áp
Địa chỉ áp dụng
dụng
Mua 1 tặng 1 bánh khi Hệ thống cửa hàng tại
thanh toán bằng thẻ tín dụng http://www.pablo.vn/
và ghi nợ quốc tế TPBank
Mua 1 trà sữa thuộc
nhóm Signature tặng 1
trong 5 món Snack (Gà
Popcorn, Bánh Crepe, bánh
bao …) khi thanh toán bằng
thẻ ghi nợ và tín dụng quốc
tế TPBank

Áp dụng tại: https://www.facebook.com/yutangvn/
Yu Tang Dining:
- 2C Thái Phiên, Hà Nội
- Tầng 1, TTTM BigC Thăng Long, HN
- Tầng 5, 240 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình
Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Yu Tang Tea House:
- 32 Chùa Láng, Hà Nội
- 60 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
- Tầng 5, 11 Sư Vạn Hạnh, P 12, Q.10, HCM

