TERMS & CONDITIONS
ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN
Vietnam

English

MUA VÉ SKYBOSS, ƯU ĐÃI LỚN KHI THANH TOÁN BẰNG
VISA

FLYING SKYBOSS, HOT DEAL FOR VISA CARD
HOLDERS

Tiếp nối chương trình “Trải nghiệm Skyboss- Thưởng ngoạn Châu Âu
– đón tàu Vietjet” đã quay số tìm ra 10 hành khách may mắn đi đón tàu
bay mới Vietjet, từ nay cho đến 12/12/2015, Vietjet tiếp tục dành ưu
đãi cho các chủ thẻ VISA khi mua vé tại https://visa.vietjetair.com. Thời
gian bay áp dụng từ 16/9 - 16/12/2015.
Chương trình áp dụng cho tất cả chủ thẻ Visa tại Việt Nam & các nước
quốc tế, mang đến cho bạn những trải nghiệm dịch vụ hàng không chất
lượng, hội tụ nhiều tiện ích dành riêng cho những người dẫn đầu, tận
hưởng các chuyến bay trong phòng chờ sang trọng, tàu bay mới, ghế
da sang trọng, tiếp viên phục vụ thân thiện, thưởng thức các món ăn nóng
ngon miệng, cùng nhiều trải nghiệm thú vị, bất ngờ.

After the promotion "Fly Skyboss & win a trip to Europe to
collect our brand new aircraft" which figured out the most 10
luckiest passengers to pick up a new aircraft with Vietjet, from now
until 12/12/2015, Vietjet deploys a promotion for all VISA
cardholders who purchase tickets at https://visa.vietjetair.com. The
travel period will be from 16/9 to 16/12/2015.

1. Thời gian khuyến mãi: 14/9/2015 đến ngày 12/12/2015
2. Thời gian bay: 16/9/2015 đến 16/12/2015 (vé được áp dụng trong
các ngày lễ Tết)
3. Giá vé khuyến mãi: Giảm 15% giá vé máy bay hạng SkyBoss
4. Hành trình bay khuyến mãi: Tất cả các chặng bay nội địa và quốc tế
của Vietjet
5. Đối tượng áp dụng khuyến mãi: Tất cả chủ thẻ Visa tại Việt Nam &
quốc tế
6. Kênh bán vé khuyến mãi: Duy nhất tại trang web
https://visa.vietjetair.com
7. Hình thức thanh toán: Thanh toán ngay bằng thẻ VISA
8. Điều kiện vé: áp dụng theo điều kiện vé SkyBoss
Chính sách ưu tiên:
+ Ưu tiên làm thủ tục check-in
+ Ưu tiên phục vụ hành lý
+ Miễn phí 20kg hành lý ký gửi & 7kg hành lý xách tay
hoặc 1 bộ chơi Golf

The promotion applies to all Visa card holders in order to give
passengers the experience of premium service, focus on more
conveniences for leaders. Our passengers can enjoy the luxury
lounge, new aircraft, luxury leather seats, friendly cabin crew, hot
delicious meals along with many interesting in-flight experiences.
1. Promotion time: 14/09/2015 – 12/12/2015
2. Travel period: 16/09/2015 - 16/12/2015 (including public
holidays)
3. Promotional fares: Save up to 15% on SkyBoss class ticket.
4. Route: All routes
5. Applicable for: All Visa cardholders
6. Booking channel: Website https://visa.vietjetair.com.
7. Payment method: instant payment by Visa Cards
8. Terms and Conditions: applicable under SkyBoss ticket
Priority policy:
Priority check-in
Priority baggage
Free checked baggage 20 kg, hand baggage 7 kg or 1
Golf set
Priority seat selection

+ Chọn chỗ ngồi miễn phí
Luxury lounge
+ Sử dụng dịch vụ phòng chờ miễn phí
Priority private vehicle
+ Được phục vụ xe đưa đón riêng ra máy bay (trường hợp
Food & beverage served onboard (applied for > 1.5không có ống lồng)
hour-long flights)
+ Phục vụ suất ăn nóng trên máy bay (áp dụng đối với
chặng bay từ 1,5 giờ bay trở lên)
Ticket conditions:
Chính sách vé:
- Name change: Applicable to the whole journey &
+ Thay đổi tên hành khách: Khách phải đổi tên cho cả
changing fee applied.
hành trình & đóng phí thay đổi
- Flight/Date/Route change: no change fee & fare
+ Thay đổi chuyến bay, ngày bay, chặng bay: miễn phí
difference applied
thay đổi. Khách đóng chênh lệch giá vé (nếu có)
- Change schedule 3h before the departure time
+ Điều kiện: thay đổi trước giờ khởi hành 3h
All changes must be made at www.vietjetair.com
Tất cả các yêu cầu thay đổi thực hiện tại website www.vietjetair.com
9. Card validation:
9. Quy định về thẻ hợp lệ dùng trong chương trình:
- VISA card with online purchase function
- Thẻ Visa có chức năng mua sắm trực tuyến
- Card account activated.
- Tài khoản thẻ đã được kích hoạt
- Card is valid and be affordable for payment.
- Thẻ còn hạn sử dụng và tài khoản thẻ đủ khả năng thanh toán 10. The promotion is not applied for:
chi phí
- Purchase ticket & ticket/date/route change that was not
10. Chương trình không áp dụng với:
booking on the website https://visa.vietjetair.com
- Các giao dịch mua vé, đổi vé, chặng bay, ngày bay đối với
- Other promotions of Vietjet in the same period
các vé mua ngoài phạm vi trang web này.
- Other promotions of Visa in the same period
https://visa.vietjetair.com
- Các chương trình khuyến mãi khác của Vietjet trong cùng
11. Contact:
thời điểm
Further more information about flights:
- Các chương trình ưu đãi khách hàng khác của Visa trong cùng
 Website: www.vietjetair.com
thời điểm
 Hotline: 1900 1886
Please contact the card-issuing bank for more information about
11. Thông tin liên hệ
your card and card transactions.
- Tìm hiểu các thông tin về dịch vụ bay vui lòng liên hệ
 Website: www.vietjetair.com
 Hotline: 1900 1886
- Thông tin về Thẻ và các phát sinh trong giao dịch thẻ, vui lòng liên hệ
trực tiếp với Ngân hàng phát hành thẻ

