DANH SÁCH ĐỐI TÁC ƯU ĐÃI
ÁP DỤNG CHO THẺ DOANH NGHIỆP VISA SACOMBANK
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LOẠI HÌNH

Ẩm thực

ĐƠN VỊ

ƯU ĐÃI

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Đặc quyền

Ẩm thực miễn phí dành riêng cho chủ thẻ
Visa Inﬁnite, signature và Platinum

Từ nay đến 30/09/2020
Chương trình áp dụng cho bữa ăn 2 người trở lên.
- Tầng ưu đãi 1: Ưu đãi độc quyền cho chủ thẻ
Visa Inﬁnite: Tặng 1 món chính và 1 món
tráng miệng /đồ uống không cồn tại các nhà
hàng trong DS.
- Tầng ưu đãi 2: Ưu đãi dành cho chủ thẻ
Visa Inﬁnite và Signature: tặng 2 món chính
& Chủ thẻ Visa Platinum: tặng 1 món chính.
- Tầng ưu đãi 3: Ưu đãi dành cho chủ thẻ
Visa Inﬁnite, Signature và Platinum: Giảm 10%
trên tổng hóa đơn (chỉ dành cho món ăn) tại
các nhà hàng tham gia chương trình trong
Tầng ưu đãi 2.
Liên hệ đặt chỗ: 028.3824.0578 hoặc
email: inquiries.visagolf@aspirelifestyles.com

Tặng một suất Sashimi 800,000VND vào
mỗi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, khi thanh toán
thẻ Sacombank Visa

Từ nay đến 20/07/2020
Chỉ áp dụng cho nhóm 4 người trở lên/ưu đãi
(trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính là một người lớn)
Chỉ áp dụng cho chủ thẻ đã đặt bàn trước
Không giới hạn số lượt ưu đãi.
Địa chỉ áp dụng: 39 Lê Duẩn Tầng G, mPlaza
Saigon, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Agoda

Giảm 20% vào các ngày Evolution Travel
hàng tháng (11/11, 12/12, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4,
5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10)
Giảm 10% cho các ngày khác

Ưu đãi tại Agoda với thẻ Sacombank Visa
từ nay đến 30/09/2020.
Đặt phòng tại www.agoda.com/sacombank
Không giới hạn số lượng đặt phòng và số tiền
giảm giá tối đa trên mỗi đặt phòng.
Áp dụng với khách sạn có thể hiện dòng chữ
“Khuyến mãi hợp lệ”

Siêu thị

Giảm thêm 500.000 VND & Trả góp 0%
các sản phẩm điện máy từ 10.000.000 VND
tại Nguyễn Kim với thẻ tín dụng quốc tế
Sacombank

- Từ 15/04 - 15/05/2020: chỉ áp dụng cho các
giao dịch online thanh toán tại nguyenkim.com
- Từ 15/05 - 30/06/2020: áp dụng cho tất cả
các giao dịch thanh toán tại TTMS Nguyễn Kim
và nguyenkim.com
Số tiền thanh toán từ 9.500.000 VND.
Mỗi chủ thẻ được tham gia 01 lần trong
chương trình
Chủ thẻ khi tham gia chương trình này được
tham gia đồng thời các chương trình ưu đãi
hiện có tại Nguyễn Kim và chương trình “Trả góp
lãi suất 0%”
Chương trình có thể kết thúc sớm khi có
thông báo.

Visa Dining
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Ẩm thực

Nhà hàng
KAI
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Dịch vụ
nghỉ dưỡng
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Thiết bị
văn phòng

điện máy
Nguyễn Kim
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Dịch vụ

Google Ads

quảng cáo
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LiveChat

Giảm 50% phí sử dụng năm đầu cho lần
thanh toán đầu tiên của các tài khoản mới.

Ứng dụng

Microsoft

Giảm 10% cho gói Business Premium

công nghệ

Oﬃce

Ứng dụng
công nghệ
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Dịch vụ

Ứng dụng

văn phòng

Skyroam

Giảm 50% gói Skyroam (gồm Skyroam Solis
hotspot và 3 tháng đăng ký GoData)

Từ 01/11/2019 - 31/10/2021
Chi tiết xem tại đây

Công ty

Hoàn tiền 200.000 VNĐ
cho giao dịch từ 2.000.000 đồng

Từ nay đến 30/06/2020
Áp dụng cho thẻ tín dụng quốc tế Sacombank
Visa/Mastercard/JCB/UnionPay.
Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi hoàn tiền
một lần duy nhất cho lần giao dịch đầu tiên
trong thời gian diễn ra chương trình.
Thời gian hoàn tiền vào thẻ: chậm nhất
30/07/2020.
Trường hợp một chủ thẻ có nhiều thẻ tham gia
chương trình hợp lệ, Sacombank chỉ hoàn tiền
cho thẻ đầu tiên tham gia chương trình.
Chương trình không áp dụng đối với các
giao dịch bị hủy hoặc các giao dịch hoàn trả
toàn bộ hoặc một phần tiền.
Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết
ngân sách.

Giảm 10%
cho chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank

Từ nay đến 30/06/2020 (hoặc cho đến khi hết
ngân sách)
Thực hiện giao dịch từ 5.000.000 VND
Chủ thẻ phải đặt hàng qua website:
https://dienmaycholon.vn/
Mức giảm tối đa 1.000.000 VND cho một
chủ thẻ. Mỗi chủ thẻ chỉ được áp dụng một lần
khuyến mãi.
Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết
ngân sách.

Giảm 20% (trước VAT) trên tổng hóa đơn cho
thẻ tín dụng quốc tế Sacombank

Từ 01/11/2020
Áp dụng: 483 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, HCM
Hotline: 0905111483

Giảm 15% trên giá phòng

Từ nay đến 31/12/2020
Áp dụng tại Golden Peak Resort & Spa, Phan
Thiết - Km 17th, Đường DT719 (Lac Long Quan
St.), Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận

Giảm 15% trên giá phòng

Từ nay đến 31/12/2020
Áp dụng tại Binh An Village Resort - Hồ Tuyền
Lâm, Phường 4, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng,
Việt Nam

Giảm 8% giá phòng
Giảm 10% trên hóa đơn đồ ăn và đồ uống
(không cồn) tại các nhà hàng trong khách sạn
Ibis Styles Nha Trang
Giảm 20% cho Daily Buﬀet BBQ
tại Streats Bar & Grill

Từ nay đến 15/06/2020
Điều kiện áp dụng: Ưu đãi áp dụng khi đặt
phòng trực tiếp qua số 0258 6274 997 hoặc
email: h9578-re@accor.com.
Địa chỉ: Ibis Styles Nha Trang - 86 Hùng Vương,
phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảm 5% giá vé thông thường các chuyến
từ TP.HCM đến USA/CANADA/TAIPEI

Từ nay đến 31/12/2020
Đặt vé tại: https://booking.evaair.com
Hotline: 028.3821.7263
Website: evaair.com

TNHH
Việt Nam

văn phòng

12 Ẩm thực

Điện máy
Chợ Lớn

Rakuen
Hotpot

13 Dịch vụ
nghỉ dưỡng

Golden Peak
Phan Thiết
Resort

14 Dịch vụ
nghỉ dưỡng

Bình An
Village
Resort
Đà Lạt

15 Dịch vụ
nghỉ dưỡng

16 Hàng không

Từ 01/10/2019 - 30/09/2020
Gói Oﬃce 365 Business Premium bao gồm
email doanh nghiệp, Outlook, Word, Excel,
PowerPoint, Onenote, 1TB OneDrive và nhiều
ứng dụng khác dành cho Doanh nghiệp
Chi tiết xem tại đây
Từ 01/11/2019 - 31/10/2020
Chi tiết xem tại đây

Emart

11 Thiết bị

Từ 01/10/2019 - 30/09/2020
Chi tiết xem tại đây

Giảm 50% trong 6 tháng cho gói Linkedin
Business Premium

công nghệ

10 Thiết bị

Từ 01/10/2019 - 30/09/2021
Hình thức hoàn tiền: số tiền được hoàn sẽ ghi
có vào tài khoản người dùng để sử dụng
thanh toán cho các DV của Google Ads cho
những lần thanh toán tiếp theo.
Chi tiết xem tại đây

Linkedin

quảng cáo
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Hoàn 100% (tối đa 100USD)số tiền giao dịch
khi thanh toán cho quảng cáo trên Google

IBIS STYLES
Nha Trang

EVA Air

