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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MUA IPHONE 14 TẠI CELLPHONES 

1. Tên chương trình: Giảm 2 triệu đồng khi mua Iphone 14 bằng Thẻ tín dụng Bản Việt tại CellphoneS 

2. Phạm vi triển khai: Tại hệ thống cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc 

3. Hình thức ưu đãi: Giảm giá 

4. Thời gian triển khai: Từ 14/10/2022 đến 31/12/2022 

5. Loại thẻ áp dụng: 

- Tất cả thẻ tín dụng VISA/JCB/NAPAS do Ngân hàng Bản Việt phát hanh có đầu BIN thẻ lần 

lượt là 420692, 420694, 356515, 970454. 

- Không áp dụng với Thẻ tín dụng TIMO có đầu BIN thẻ gồm 4206940110, 4206940111, 

4206940112, 4206 940113 (Thẻ tín dụng VISA Platinum Plus); 4206920210, 4206920211, 

4206920212, 4206920213 (Thẻ tín dụng VISA Standard Plus). 

6. Khách hàng tham gia chương trình: Chủ thẻ tín dụng Bản Việt (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ) 

7. Nội dung chương trình: 

Chủ thẻ tín dụng Bản Việt khi mua Iphone 14 tại CellphoneS sẽ nhận được ưu đãi: 

- Giảm 2.000.000 VND khi thanh toán bằng Thẻ tín dụng VISA/JCB/NAPAS Bản Việt. 

- Có tổng cộng 200 lượt ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Mỗi chủ thẻ tín dụng Bản Việt được hưởng ưu đãi 01 lần duy nhất. 

Điều kiện áp dụng: 

- Ưu đãi áp dụng cho các sản phẩm Iphone 14, Iphone 14 Pro và Iphone 14 Pro max. 

- Áp dụng khi khách hàng mua online trên website https://cellphones.com.vn/ hoặc mua trực 

tiếp tại các cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc và thanh toán bằng Thẻ tín dụng Bản Việt. 

- Ưu đãi được áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá khác. 

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. 

- Mức ưu đãi cho Khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng 

cho Khách hàng trong mọi trường hợp. 

- Ưu đãi cũng không được quy đổi thành sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người 

khác. 

- Chương trình áp dụng đồng thời với chương trình trả góp 0%. 

8. Liên hệ hỗ trợ: 

- Hotline Ngân hàng Bản Việt: 1900 555 596 

- Hotline CellphoneS: 1800 2063 

https://cellphones.com.vn/

