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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH  

1. Tên chƣơng trình: “Chương trình Happy weekend – mua 1 tặng 1 buffet/ set menu khi chi 

tiêu ẩm thực cuối tuần cho chủ thẻ tín dụng TPBank tại các nhà hàng nổi tiếng” (sau đây gọi 

là “Chương trình”). 

2. Đối tƣợng Khách hàng áp dụng:  

a. Khách hàng sử dụng tất cả các sản phẩm thẻ tín dụng sau do TPBank phát hành gồm:  

- Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Chuẩn 

- Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa FreeGo 

- Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Vàng 

- Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Platinum 

-  Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone – TPBank Visa Platinum  

- Thẻ tín dụng quốc tế TPBank World MasterCard Club Privé 

- Thẻ tín dụng quốc tế TPBank World MasterCard Golf Privé 

- Và các loại thẻ tín dụng quốc tế khác do TPBank phát hành theo từng thời kỳ 

(sau đây gọi là “Thẻ”). 

Các đầu số in nổi trên thẻ nhận diện thẻ tín dụng 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 

3. Thời gian triển khai chƣơng trình: Chủ nhật hàng tuần từ ngày 09/06/2019 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 buffet/set menu (không áp dụng lũy tiến) 

- Buffet/ Set menu 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 
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Nhãn hiệu 

Thời gian áp 

dụng ƣu đãi 

mua 1 tặng 1 

Nội dung 

ƣu đãi mua 1 tặng 1 

Địa chỉ áp dụng Ƣu đãi dài hạn 

khác (nếu có) 

SUMO BBQ  

HÀ NỘI 

Chủ nhật hàng 

tuần từ 

30/06/2019 -

31/10/2019 

 

Mua 1 tặng 1 suất buffet khi thanh toán bằng 

thẻ tín dụng quốc tế TPBank 

Hệ thống Nhà hàng Sumo 

BBQ Hà Nội: 

http://sumobbq.com.vn/ 

 

ASHIMA  

HỒ CHÍ MINH 

Mua 1 Set nấm quý tặng 1 set có giá trị 

bằng hoặc thấp hơn. Áp dụng với Set nấm có 

giá từ 599,000 VND khi thanh toán bằng thẻ 

tín dụng quốc tế TPBank 

Hệ thống Ashima Hồ Chí 

Minh: http://ashima.com.vn/ 

 

COWBOY JACK’S  

HÀ NỘI 

Mua 1 Pizza tặng 1 Pasta hoặc 1 Salad khi 

thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế TPBank 

Hệ thống Nhà hàng Cowboy 

Jack’s Hà Nội: 

http://cowboyjacks.com.vn 

 

DARUMA   

HÀ NỘI 

Mua 1 tặng 1 suất buffet: KH  chọn 1 trong 

3 loại Buffet với giá: 230.000 VNĐ, 259.000 

VNĐ, 299.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ 

tín dụng quốc tế TPBank 

Hệ thống Nhà hàng Daruma 

Hà Nội:  

http://daruma.com.vn 

 

DELLA SETA 

 

Chủ nhật hàng 

tuần từ 

09/06/2019 - 

31/10/2019 

Mua 1 tặng 1 Set Menu áp dụng với các set: 

Pizza Lover, Della Seta Special, Steak & grill 

Lover, Salmon Island, EatClean Person (mỗi 

set menu có từ 5 – 6 course) khi thanh toán 

bằng thẻ tín dụng quốc tế TPBank 

- Biệt thự TT4.5, khu đô thị 

Nam Cường, Cổ Nhuế 1, Hà 

Nội. 

- 112D1 Trần Huy Liệu, Giảng 

Võ, HN 

 

http://sumobbq.com.vn/
http://ashima.com.vn/
http://cowboyjacks.com.vn/
http://daruma.com.vn/
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Nhãn hiệu 

Thời gian áp 

dụng ƣu đãi 

mua 1 tặng 1 

Nội dung 

ƣu đãi mua 1 tặng 1 

Địa chỉ áp dụng Ƣu đãi dài hạn 

khác (nếu có) 

HOÀNG YẾN 

HOTPOT 

Chủ nhật hàng 

tuần từ 

09/06/2019 -

31/10/2019 

 

Mua 1 tặng 1 vé buffet khi thanh toán bằng 

thẻ tín dụng quốc tế TPBank 

Điều kiện áp dụng: 

- Một thẻ được áp dụng 1 lần/buổi trưa 

hoặc buổi tối trong cùng 1 ngày  

- Không áp dụng đồng thời vào ngày lễ  

Toàn hệ thống nhà hàng tại: 

https://hoangyenhotpot.com/ 

Giảm 10% trên 

tổng giá trị hóa 

đơn thanh toán cho 

từ 09/06/2019 – 

30/11/2019.  

HOÀNG YẾN 

BUFFET 

Toàn hệ thống nhà hàng tại: 

https://hoangyenbuffet.com/ 

HOÀNG YẾN 

BUFFET 

PREMIER 

Toàn hệ thống nhà hàng tại: 

https://hoangyengroup.com/ 

Danh sách hơn 50 nhà hàng, thời gian áp dụng, địa chỉ áp dụng có thể thay đổi tuỳ theo thực tế triển khai nhưng vẫn đảm bảo số 

lượng và chất lượng dịch vụ tương đương và được TPBank thông báo công khai tại website: www.tpb.vn khi có bất kỳ sự thay đổi nào. 

7. Các quy định khác 

- TPBank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của KH nhằm mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không 

phải chi trả bất kỳ chi phí nào. 

- Các thủ tục phát hành thẻ, biểu phí, điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Thẻ vẫn được áp dụng đối với các KH tham gia 

Chương trình khuyến mại này theo quy định hiện hành của TPBank. 

- Giao dịch hợp lệ được xác định theo ngày ghi nhận thành công vào hệ thống TPBank.  

- Trong phạm vi pháp luật cho phép, TPBank có toàn quyền chấm dứt, sửa đổi Chương trình khuyến mại sau khi thông báo 

trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của TPBank trên toàn Hệ thống và/hoặc trên trang web chính thức của TPBank. 

TPBank sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gây ra dưới bất kỳ 

hình thức nào liên quan đến các Chương trình khuyến mại này. 

 

https://hoangyenhotpot.com/
https://hoangyenbuffet.com/
https://hoangyengroup.com/
http://www.tpb.vn/

