
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI  

Tên chương trình:  

SAMSUNG GIẢM GIÁ ĐỈNH- BỪNG TỈNH LÊN ĐƠN NGAY 

Đối tượng áp dụng:  

Tất cả khách hàng đang làm việc tại các nhà máy (đang hoạt động) là đối tác triển khai chương 

trình phúc lợi MOVI 

Phạm vi áp dụng: 

Tất cả các kênh bán hàng tại MOVI trên toàn quốc  

Không áp dụng cho kênh non-factories 

Nội dung chương trình: 

Khách hàng khi mua sắm trả góp các sản phẩm của Samsung gồm: Điện thoại, Máy tính bảng sẽ 

được ưu đãi sau:  

Đối tượng áp dụng Sản phẩm Ưu đãi Thời gian 

Tất cả khách hàng 

là thành viên 

MOVI 

Samsung A12  

GIẢM 400K 

Từ 08/10 - 

31/10/2021 

Samsung A22  

Samsung A32  

Samsung A52  GIẢM 600K 

Samsung A72  GIẢM 1.100K 

Sam sung A52S 5G  GIẢM 400K 

MTB Samsung Tab A7 Lite T225  GIẢM 200K 

 

Các điều khoản áp dụng kèm theo: 

Điều khoản liên quan đến ưu đãi: 

Ưu đãi không áp dụng cho đơn hàng hủy hoặc đổi trả và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 



Ưu đãi được áp dụng cho khách hàng là thành viên MOVI, áp dụng cho đơn hàng 

mua sắm Điện thoại, máy tính bảng Samsung gồm các sản phẩm: Samsung A12, 

A22, A32, A52, A72, Máy tính bảng Samsung Tab A7 Lite T225.  

Điều khoản liên quan đến thông tin khách hàng: 

• Mọi thông tin khách hàng khai báo sẽ được hệ thống ghi nhận và xử lý nội bộ, đảm bảo thông 

tin khách hàng được bảo mật an toàn. 

• Trong trường hợp khách hàng phát hiện thông tin mình bị giả mạo hoặc người lạ dùng thông tin 

mình truy cập với mục đích xấu khác, vui lòng liên hệ đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của 

MOVI: 18006669 (miễn phí) để được hỗ trợ nhanh chóng. 

Điều khoản khác: 

• MOVI từ chối ưu đãi đối với các khách hàng có hành vi gian lận, giả mạo hoặc tiếp tay cho các 

hành vi gian lận. 

• Các điều kiện điều khoản của chương trình đã được thông qua và làm cơ sở đối soát với các 

thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp, khiếu nại; quyết 

định của MOVI là quyết định cuối cùng. 

 


