MẪU ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN
Dịch vụ Hộp ngủ - Nhà ga T1
Địa chỉ: Tầng 3, Nhà ga T1, Sân bay Quốc tế
Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam.

Dịch vụ Hộp ngủ - Nhà ga T2
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà ga T2, Sân bay Quốc tế
Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam

Email: reservation@vatc.vn
Website: http://hanoiairporthotels.vn/; http://vatc.vn/

NHẬN THẺ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN THẬT DỄ DÀNG VÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Để nhận Thẻ khách hàng trung thành, xin Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào
mẫu dưới đây và gửi lại cho nhân viên Lễ tân của Hộp ngủ.
Các thông tin đánh dấu * là bắt buộc:
Danh xưng *:
Họ và tên *:
Địa chỉ *:
Quốc tịch *:
Điện thoại *:
Email
Ngày sinh* (Ngày/Tháng/Năm):
Tài khoản facebook:
Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết của bạn, bạn đồng ý rằng chúng tôi có
thể liên hệ với bạn với chương trình giảm giá mới nhất, các sự kiện và tin tức từ VATC SleepPod.
Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác.

DỊCH VỤ HỘP NGỦ

Thể lệ Chương trình Khách hàng thường xuyên

1. Đăng ký thẻ và hiệu lực thẻ
- Chương trình này áp dụng toàn bộ khách hàng có nhu cầu đăng ký làm thẻ khách hàng Trung thành của Dịch vụ
Hộp ngủ/SleepPod theo mẫu (kể từ ngày khách hàng điền vào mẫu phiếu đăng ký đến hết ngày 31/12/2017).
Không được dùng thẻ cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác.
- Khách hàng sau khi đăng ký chương trình sẽ được cấp miễn phí một Thẻ thành viên LOYALTY CARD.
2. Tích lũy điểm thưởng
- Với mỗi 10.000 đồng (mười ngàn đồng) sử dụng dịch vụ tại VATC SleepPod, khách hàng tích lũy được (01) điểm
(không tính phần tiền lẻ nhỏ hơn 10.000 đồng đối với mỗi lần thanh toán).
- Điểm tích lũy chưa đổi thành phiếu chiết khấu VATC trong năm liền trước sẽ được tự động chuyển thành điểm
tích lũy của năm sau và số điểm này chỉ có giá trị đổi thành Phiếu chiết khấu VATC đến hết ngày 31/12/2017.
- Khoản tiền được quy đổi từ phiếu chiết khấu VATC, Phiếu ưu đãi VATC khi được khách hàng dùng để thanh toán
sẽ không được dùng để tích lũy điểm, hay dùng để tham gia các chương trình khuyến mại khác.
- Khách hàng vui lòng xuất trình thẻ thành viên LOYALTY CARD và CMND/ Hộ chiếu khi nhận quyền lợi hoặc
thực hiện thủ tục hồ sơ liên quan.
- Chương trình chỉ tính điểm khi khách hàng xuất trình Thẻ thành viên LOYALTY CARD khi thanh toán.
3. Ưu đãi
Tổng điểm thưởng từ 300 đến 500 điểm: chiết khấu 10% tiền phòng. Tổng điểm thưởng từ 500 điểm đến 1000 điểm:
chiết khấu 15% tiền phòng. Tổng điểm thưởng trên 1000 điểm: chiết khấu 20% tiền phòng.
4. Quyền của VATC
VATC có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc:
- Chỉnh sửa hoặc chấm dứt chương trình Thẻ thành viên LOYALTY CARD
- Từ chối phát hành Thẻ thành viên LOYALTY CARD
- Thu lại hoặc hủy bỏ Thẻ thành viên LOYALTY CARD vì những lý do chính đáng. Những lý do chính đáng bao
gồm việc khách hàng dưới mọi hình thức lợi dụng Chương trình thẻ thành viên LOYALTY CARD vào những
mục đích trái với các điều kiện và điều khoản của chương trình này hay trong trường hợp VATC có bất kỳ nghi
ngờ nào về sự không trung thực của khách hàng trong việc sử dụng Thẻ thành viên LOYALTY CARD.
- VATC không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin do khách hàng cung cấp
không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định của chương trình, và không chịu
bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ các hư hỏng hay thất lạc Thẻ thành viên LOYALTY CARD.
- VATC được phép sử dụng các thông tin ghi trong phiếu đăng ký và tất cả những dữ liệu liên quan đến việc sử
dụng dịch vụ hộp ngủ VATC để hỗ trợ các hoạt động marketing trực tiếp, thống kê và quản lý chương trình. Tất
cả dữ liệu liên quan đến thành viên sẽ được bảo mật.
5. Thẻ hết hiệu lực, bị mất hoặc bị đánh cắp
- Mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) mã số thẻ. Thẻ vẫn thuộc tài sản của Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không
Việt Nam sau khi được cấp cho khách hàng. Trường hợp mất thẻ, khách hàng vui lòng liên hệ với Bộ phận Lễ Tân của
- Dịch vụ Hộp ngủ theo số: +84 983 798 833 để được hướng dẫn làm thủ tục cấp lại thẻ với chi phí là 50.000 đồng/thẻ.
Thẻ không phát sinh giao dịch trong một năm sẽ tự động bị khóa và loại khỏi chương trình này.
6. Bảo mật thông tin
VATC cam kết sẽ không chia sẻ thông tin này của bạn với bất kỳ ai khác.
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản, điều kiện nêu trên.
Chữ kí:

Ngày:

