
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“BAY BAMBOO LÀ MÊ – HOÀN TIỀN THÊM HẢ HÊ” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Bay Bamboo là mê - Hoàn tiền thêm hả hê” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ mua vé máy bay Bamboo Airways trực tuyến và 

thanh toán qua Ngân hàng điện tử SHB 

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi: Tiền (hạch toán giải thưởng vào tài khoản của 

Khách hàng trúng thưởng) 

4. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ mua vé máy bay Bamboo 

Airways trực tuyến trên website https://www.bambooairways.com/ và thanh toán qua Ngân 

hàng điện tử SHB từ cổng thanh toán Napas, bao gồm tất cả các khách hàng hiện hữu và các 

khách hàng mới.  

5. Phạm vi/địa bàn triển khai: Toàn hệ thống SHB. 

6. Kênh giao dịch áp dụng: SHB Online 

1. Thời gian triển khai: Từ 15/12/2019 đến hết 28/02/2020 hoặc cho đến khi ngân sách được 

sử dụng hết 

1.1 Cơ cấu giải thưởng:   

Hạng mục 

giải thưởng 
Giải thưởng Điều kiện nhận giải (*) 

Số lượng 

giải thưởng 

Giá trị giải 

thưởng dự kiến 

Hoàn tiền 

cuối 

chương 

trình  

200.000 

VNĐ 

Các đơn hàng mua vé máy bay 

trên website của Bamboo 

Airways và thanh toán thành 

công qua Ngân hàng điện tử 

SHB từ cổng thanh toán 

Napas. Đơn hàng thanh toán 

tối thiểu 1.000.000 VNĐ 

100 20.000.000 

Tổng cộng giải thưởng toàn chương trình 100 20.000.000 

 (*) Mỗi khách hàng được nhận tối đa 4 lần hoàn tiền tương ướng với 4 đơn hàng đặt vé thành 

công có giá trị thanh toán tối thiểu thỏa mãn điều kiện nhận thưởng của chương trình 

7. Cách thức xác định khách hàng trúng giải 

- Dữ liệu được sử dụng để làm căn cứ xác định khách hàng trúng giải là dữ liệu giao dịch của 

khách hàng được ghi nhận thành công trên hệ thống của SHB và có qua đối soát/kiểm 

chứng của Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) – đối tác hợp tác với 

SHB. 

- Thời gian làm cở sở tính giải thưởng được xác định theo ngày chốt dữ liệu đối soát/thanh 

quyết toán giữa SHB và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) 

https://www.bambooairways.com/


 
- Căn cứ vào dữ liệu hệ thống, căn cứ vào số liệu đã được đối soát, tra soát giữa SHB và 

Napas, SHB lọc dữ liệu và tìm ra 100 đơn hàng giao dịch sớm nhất thỏa mãn điều kiện của 

chương trình; lập thành văn bản có xác nhận của SHB để gửi sang Napas làm cơ sở để tổ 

chức trả thưởng cho Khách hàng. 

8. Thời gian và cách thức trả thưởng  

- Sau khi xác định được các khách hàng trúng giải thưởng của chương trình: 

+ SHB có trách nhiệm công bố danh sách khách hàng trúng thưởng một cách công khai, 

minh bạch trên phương tiện truyền thông chính thức là webiste SHB. Thời gian từ khi 

tiến hành xác định khách hàng trúng giải, công bố danh sách khách hàng trúng giải đến 

khi trả thưởng cho khách hàng không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương 

trình. 

+ SHB sẽ trả thưởng cho Khách hàng bằng cách tiến hành hạch toán hoàn tiền vào tài 

khoản thanh toán của Khách hàng mở tại SHB đã dùng để giao dịch  

1.1 Quy định khác 

- Chương trình khuyến mại “Bay bamboo là mê – Hoàn tiền thêm hả hê” này áp dùng 

đồng thời với các chương trình khuyến mại/giảm giá khác của hãng hàng không Bamboo 

Airways  

- Không áp dụng hoàn tiền cho các giao dịch đã hoàn/đổi trả vé máy bay. 
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