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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH ƢU ĐÃI SIÊU PHẨM IPHONE 2019 TẠI  

VINPRO, VIỄN THÔNG A BẰNG THẺ TÍN DỤNG TPBANK 

 

1. Tên chƣơng trình: “Ưu đãi siêu phẩm iPhone 2019 tại VinPro, Viễn thông A bằng thẻ 

tín dụng TPBank” 

2. Thời gian chƣơng trình: từ 01/10/2019 – 15/11/2019 trong đó: 

- Thời gian đặt hàng: từ 01/10/2019 – 01/11/2019  

- Thời gian giao hàng dự kiến: từ 02/11/2019 – 15/11/2019 

3. Địa điểm áp dụng: Hệ thống siêu thị, cửa hàng VinPro – Viễn Thông A trên toàn quốc  

4. Đối tƣợng áp dụng: Tất cả các KH sử dụng thẻ tín dụng TPBank (Visa/ MasterCard) 

với các đầu BIN thẻ gồm (6 số đầu in nổi trên thẻ): 

- TPBank Visa Credit Classic/ Visa Credit FreeGo: 466582 

- TPBank Visa Credit Gold: 466583 

- TPBank Visa Credit Platinum: 470970 

- TPBank MasterCard World Credit: 536287 

5. Nội dung ƣu đãi:  

- Giảm ngay 2 triệu khi đặt trước siêu phẩm iPhone 2019 (iPhone 11, iPhone 11 

Pro, iPhone 11 Pro Max) áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên 

- Trả góp 0% lãi suất (KH có thể lựa chọn thanh toán theo hình thức trả thẳng) 

- Tặng phiếu Mua hàng 1 triệu khi mua Apple Watch hoặc Airpod (Phiếu quà tặng từ 

hệ thống siêu thị, cửa hàng VinPro – Viễn Thông A có thể thay đổi tùy từng thời điểm, 

mọi thông tin chi tiết về Phiếu quà tặng, chương trình khuyến mại khác liên hệ website: 

https://vinpro.net/)  

6. Cách thức đặt hàng đặt cọc: 

- Chủ thẻ đặt cọc online 1 triệu đồng qua hình thức chuyển khoản theo các bước sau:  

 Bước 1: Truy cập link: https://vinpro.vn/san-pham/phone-moi-2019.html 

 Bước 2: Nhập thông tin KH: 

 Nhập thông tin Họ tên với định dạng: “Họ và tên – TPBank” 

Ví dụ: “NGUYỄN VĂN A – TPBANK”. Khách hàng điền đầy đủ thông 

tin để hệ thống ghi nhận là KH từ ngân hàng TPBank. Nếu thông tin 

không đầy đủ, không thể hiện KH từ TPBank, KH sẽ không đủ điều kiện 

nhận ưu đãi theo thể lệ này 

 Nhập thông tin: số điện thoại và Email 

 Bước 3: click vào Đặt ngay và chuyển khoản tiền đặt cọc 

- Nhận hàng từ ngày 2/11/2019 và Thanh toán tất cả phần chi phí còn lại bằng thẻ tín 

dụng TPBank 

7. Điều kiện điều khoản:  

https://vinpro.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvinpro.vn%2Fsan-pham%2Fphone-moi-2019.html%3Ffbclid%3DIwAR37dHu9H1V9poqTbY4UR_OECFuqiqkmkDgwwjhLqvbJYpKaWD8Patk-qgw&h=AT1Wom4OWG6bLqFMGqHxAOMgzJ6JabOPc2LDlAPERL2be8ylB3kO0McG3ZB8SmXiUpvmCD4TkLgCYhmdXXQl6sSHjW81a5R3JbZC3qbL7ie7DrxC0cRIqKqNk1psf2prBRMBuO0nWlcAkEPl-v--44CSp42BII-82pIRGpHUmEZtdoOmlqkJBK7D1Is_EnVC0qYjbKBzekQOGYp4-tU-38ERQ1al3pzMMXlEn-VwZ7Iozzue6RrHjczoQvbXBlVnT0wmGy6c1Gi8gtLP1MpuW_mtjDmvPwcJf3JToZT8c3lP4ctLcFgOm7y-IFx8YOdnxB6ANvp67szTtMPJ-IqDX7y9IAADinU2eGc-WiE2JjWQx05J2Eq7cx8B1AoIM1t1_9yZakxeRGwuEvNh5KixlrGBA40mUsk84sm5fkI7FKZx-wToeauWBrWiEJOb74CNv6fp2h6KMHEJRdwnuT99JWiladi8PsHqhAKn_rnnszUfuBTtb0hwar2EAgUqln8j0eXikN98LE88hy6YDUTUC3v2W4Jl9GlvsYDNB-LigSUppaq9H0X5W7jzWj2Gav5AV4ykNOSPCCPVZPhCU0CnbouRInk9Rp39w63jhuhSjTehQe9lGOv36XfsYF04Mq4lnbNP
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- Chương trình sẽ kết thúc trước hạn nếu hết ngân sách và hết số lượt ưu đãi 

- Chủ thẻ sẽ thanh toán 100% giá trị sản phẩm bằng thẻ tín dụng TPBank (giá trị sản 

phẩm cần thanh toán bằng thẻ là giá sau khi đã trừ đi phần giảm giá và giá trị đặt cọc) 

tại Vinpro, Viễn Thông A 

- Mỗi chủ thẻ được ưu đãi 1 lần trong suốt chương trình. Trong trường hợp mỗi KH sử 

dụng ƣu đãi từ 2 lần trở lên, TPBank sẽ thực hiện trừ tiền vào tài khoản thẻ tín 

dụng tƣơng ứng với số tiền ƣu đãi KH đã đƣợc nhận 

- Chủ thẻ có thể chọn thanh toán trả thẳng hoặc thanh toán trả góp 0% 

 


