Điều Khoản và Điều kiện
CHƯƠNG TRÌNH NHẬN THÊM MỘT KÍCH CỠ THỨC UỐNG TẠI STARBUCKS
1. Phạm vi Khuyến mại:
Chương trình khuyến mại “Nhận thêm một kích cỡ thức uống tại Starbucks” (“Chương
trình”) áp dụng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dành cho khách hàng dùng Thẻ tín
dụng Citi mua thức uống tại cửa hàng Starbucks.
2. Thời gian Khuyến mại:
Từ 01/03/2017 đến 31/12/2017 (bao gồm cả hai ngày).
3. Sản phẩm Khuyến mại:
Thẻ tín dụng Citi PremierMiles World MasterCard, Citi PremierMiles Visa Signature, Citi
Cash Back, Citi Rewards và Citi ACE Life.
4. Điều kiện Khách hàng:
Khách hàng phải là chủ thẻ chính hoặc chủ thẻ phụ của Thẻ tín dụng Citi PremierMiles
World MasterCard, Citi PremierMiles Visa Signature, Citi Cash Back, Citi Rewards và
Citi ACE Life
Sau đây gọi là “Chủ thẻ Hợp lệ”.
5. Giao dịch Hợp lệ:
Giao dịch mua thức uống tại Starbucks thành công, không giới hạn số lượng
thức uống cho mỗi lần giao dịch.
6. Nội dung Khuyến mại:
Mỗi Chủ thẻ Hợp lệ sẽ được nhận được thêm một kích cỡ thức uống (“Kích cỡ tặng
thêm”) khi tham gia Chương trình khi thực hiện Giao dịch Hợp lệ trong Thời gian
Khuyến mại. Cụ thể, khách hàng khi mua thức uống có kích cỡ nhỏ sẽ được tăng lên
kích cỡ vừa, mua thức uống có kích cỡ vứa sẽ được tăng lên kích cỡ lớn.

7. Kích cỡ tặng thêm được trao tặng ngay trên thức uống trong thời điểm diễn ra Giao dịch
Hợp lệ tại cửa hàng Starbucks và không được quy đổi qua những chương trình điểm
thưởng dành cho các loại thẻ Citibank khác.
8. Citibank không chịu trách nhiệm cho các Kích cỡ tặng thêm được chuyển đổi qua bất kỳ
chương trình khuyến mại nào do Citibank tổ chức hoặc chuyển đổi qua những chương
trình điểm thưởng, thành viên thân thiết khác liên quan đến những đối tác khác.
9. Citibank có toàn quyền từ chối trao Kích cỡ tặng thêm cho bất kỳ Chủ thẻ Hợp lệ nào
mà Citibank cho là vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.
10. Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện
tương ứng của Citibank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho
bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp
và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình
hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng Kích cỡ tặng thêm, ngoại trừ những trách nhiệm
được luật pháp quy định
11. Bằng việc chấp nhận hoặc sử dụng Kích cỡ tặng thêm, Chủ thẻ Hợp lệ đồng ý đảm bảo
và sẽ giữ cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và
người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những
khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách
nhiệm nào dành cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, và giám đốc, nhân
viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này do có liên quan đến
việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng Kích cỡ tặng thêm.
12. Citibank có thể liên lạc với Chủ thẻ Hợp lệ qua số điện thoại/email đã đăng ký với
Citibank để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết
13. Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại, Chủ thẻ Hợp lệ đồng ý cho Citibank sử
dụng tên và hình ảnh và các thông tin liên quan đến khách hàng cho bất kỳ hoạt động
tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại nào sau đợt khuyến mại này mà không phải trả bất kỳ
phí nào cho Khách hàng đó.
14. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản
tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản.
Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Citibank là quyết định cuối cùng.
15. Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Chủ thẻ Hợp lệ mặc định chấp thuận
tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên đây
và bất kỳ quy định, thủ tục hoặc chỉ thị nào do Citibank đưa ra tùy từng thời điểm và tiếp
tục bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ Tín dụng Citibank.

