TRAVELOKA <> CITIBANK PARTNERSHIP
TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROMOTION
English

Tiếng Việt



Only valid for transactions in VND.



Chỉ có hiệu lực với các giao dịch bằng VND.



Hotels: Valid for all hotels and stay periods.





Flight: Valid for all domestic destinations
and international destinations with Vietnam
as the arrival and departure country and for
all travel periods.

Đặt phòng: khuyến mãi áp dụng cho tất cả các
khách sạn và mọi thời điểm nhận phòng.



Đặt vé máy bay: khuyến mãi áp dụng cho tất cả
các đường bay mà Việt Nam là điểm đến hoặc
điểm khởi hành và cho mọi thời điểm bay.



Valid for one transaction per Citibank
customer during the promo period.



Mỗi khách hàng của Citibank chỉ có thể áp dụng
khuyến mãi một lần trong thời gian khuyến mãi.



Valid for bookings from all Traveloka
interface.



Khuyến mãi áp dụng cho tất cả các giao diện của
Traveloka



This promo cannot be combined with any
other promotions.



Khyến mãi không được sử dụng kết hợp với bất
kỳ chương trình khuyến mãi nào khác.



The discounts are not exchangeable for
cash. Traveloka at any time reserves the
right to blacklist identified customers who
are deemed to have violated the promotion
terms and conditions, or customers who
have misused the promotion from using
future Traveloka promotions.



Khyến mãi không có giá trị chuyển đổi thành
tiền mặt. Traveloka bảo lưu quyền ngăn chặn sự
tham gia các chương trình khuyến mãi của
Traveloka trong tương lai đối với những khách
hàng được xác định vi phạm các điều khoản và
điều kiện ưu đãi, hoặc những khách hàng lạm
dụng ưu đãi.



Misuse of promotion is defined as any event
in which Traveloka believes the use of the
promotion was in error, fraudulent or done
for commercial gain.



Lạm dụng ưu đãi được định nghĩa là bất kỳ hành
động nào, mà trong đó Traveloka cho rằng việc
áp dụng chương trình khuyến mãi là bị lỗi, giả
mạo hoặc vì lợi ích thương mại.



Traveloka will not be liable to offer a
replacement for discounts or coupon codes
that are discontinued, cancelled, or used
improperly whether due to fraud or
technical issues.



Traveloka sẽ không chịu trách nhiệm thay thế
một khoản chiết khấu hoặc mã giảm giá đã bị
ngưng, hủy bỏ, hoặc sử dụng không đúng do
gian lận hoặc các vấn đề kỹ thuật.





Traveloka reserves the right to modify terms
& conditions or abort any promotions at any
time without prior notice.

Traveloka bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản
và điều kiện hoặc hủy bỏ chương trình khuyến
mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo
trước.

