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QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ƯU ĐÃI GOLF/SPA
ĐỐI VỚI THẺ SACOMBANK VISA INFINITE
Áp dụng từ 08/08/2019
Với thẻ tín dụng Sacombank Visa Infinite, Quý khách có thể chọn một trong hai đặc quyền miễn phí sau:
Miễn phí chơi Golf tối đa 8 lần/năm

Miễn phí dịch vụ Spa tối đa 8 lần/năm

Áp dụng tại:
- Đầm Vạc Golf & Country Club
Đình Ấm, P.Khai Quang, xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
- Montgomerie Links Vietnam Golf Club
Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.
- Long Thành Golf Club
Quốc lộ 51, Tân Mai II, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai.
- Tân Sơn Nhất Golf
6 Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
- Long Biên Golf
Khu Trung đoàn 918, P.Phúc Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội.

Áp dụng tại:
- Le Spa du Metropole
15 Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Chloe Anna Spa
4 Phan Văn Chương, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM.

Danh sách sân Golf/đối tác Spa có thể được điều chỉnh theo từng thời kỳ.

1. Để đặt lịch chơi Golf/dịch vụ Spa, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline VIP Sacombank 1800 5858 23 hoặc (028) 3526 6060.
2. Ưu đãi áp dụng cho tất cả các ngày trong năm, kể cả ngày lễ và mùa cao điểm tùy thuộc vào tình trạng của sân Golf hoặc đối tác Spa.
3. Thời hạn đặt và hủy dịch vụ:

Thời hạn

Golf

Spa

Đặt dịch vụ

- Ngày thường: trước 48 giờ so với giờ ra sân thực tế
- Ngày lễ và cuối tuần: trước 96 giờ so với giờ ra sân
thực tế

- Trước 08 giờ so với giờ sử dụng dịch vụ

Hủy dịch vụ

- Trước 24 giờ so với giờ ra sân thực tế

- Trước 06 giờ so với giờ sử dụng dịch vụ

4. Ưu đãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ, không được chuyển nhượng. Khách hàng xuất trình thẻ Sacombank Visa Infinite kèm chứng minh
nhân dân hoặc hộ chiếu khi sử dụng ưu đãi.
5. Mỗi quý, chủ thẻ đạt doanh số giao dịch thanh toán 100.000.000 VND sẽ được tặng thêm 1 lượt Golf/Spa. Mỗi chủ thẻ được tặng
tối đa 2 lượt Golf/Spa mỗi tháng, bao gồm lượt tặng theo các mức thu phí thường niên và không được cộng dồn qua tháng tiếp theo.
6. Đối với ưu đãi dịch vụ Spa, mỗi chủ thẻ chỉ được ưu đãi miễn phí 1 liệu trình cho mỗi lần sử dụng dịch vụ Spa. Trường hợp sử dụng
nhiều liệu trình, ưu đãi miễn phí được áp dụng cho liệu trình có giá trị cao nhất.
7. Số lượt đặt chỗ tối đa trong tháng đối với chủ thẻ Visa Infinite và World Mastercard là 350 lượt, ưu tiên cho chủ thẻ thỏa điều kiện
trên và thực hiện đặt dịch vụ sớm nhất.

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ

Trung Tâm Thẻ Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Card Center)
266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
(028) 3932 0709

ask@sacombank.com

