
  

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ẨM THỰC 

TẠI 7 NHÀ HÀNG DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG JCB BẢN VIỆT 

 

1. Thời gian ưu đãi: Từ 01/08/2022 đến 31/08/2022 

2. Khách hàng áp dụng: Tất cả chủ thẻ JCB Bản Việt (Đầu BIN: 356515) 

3. Nội dung ưu đãi: Trải nghiệm ẩm thực phong phú và độc đáo tại 7 nhà hàng Nhật Bản với ưu đãi lên 

đến 300.000 VND vào tất cả các ngày trong tuần khi thanh toán bằng thẻ JCB Bản Việt. 

- Ưu đãi 300.000 VND cho hóa đơn từ 1.000.000 VND tại nhà hàng Botejyu, Lẩu Nhật Asanoha 

- Ưu đãi 200.000 VND cho hóa đơn từ 1.000.000 VND tại các nhà hàng Daruma, iSushi, Genshi, 

Shamoji, Robata, Yaki, Shogun 

4. Hướng dẫn sử dụng ưu đãi: 

Bước 1: Khách hàng nhắn tin theo cú pháp sau: JCB "mã nhà hàng" gửi 6089 đễ nhận mã ưu đãi 

Mã các nhà hàng: 

- Botejyu: mã "BOT" 

- Lẩu Nhật Asanoha: mã "AHA" 

- Daruma: mã "DAR" 

- iSushi: mã "SHI" 

- Genshi: mã "YAKI" 

- Shamoji Robata Yaki: mã "SHAM" 

- Shogun: mã "GUN" 

Bước 2: Khách hàng nhận được tin nhắn SMS với liên kết bao gồm thông tin ưu đãi ví dụ: Mã, ngày 

hợp lệ, T&C 

Bước 3: Khách hàng xuất trình mã khuyến mãi (hoặc QR) tại trang thương mại và được hưởng chiết 

khấu. 

5. Lưu ý: 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nhà hàng có thể đóng cửa/ tạm ngưng hoạt động, Quý khách 

hàng vui lòng gọi điện đến nhà hàng kiểm tra trước khi đến sử dụng dịch vụ 

- Chỉ áp dụng đối với khách hàng nhận được mã ưu đãi và thanh toán bằng thẻ JCB. 

- Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Số lượng mã ưu đãi mỗi ngày có hạn và có thể hết sớm hơn dự kiến 

- Thời gian nhận ưu đãi: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần từ 10:00 - 23:59 (Nếu mã ưu đãi ngày đó hết 

khách hàng vui lòng quay lại vào thời gian khác) 

- Thời gian sử dụng ưu đãi: Tất cả các ngày trong tuần. 

- Hotline hỗ trợ/ tư vấn: 1900 299 232 (8h - 22h, hàng ngày) 


