
Mã ưu đãi áp dụng cho tất cả các sản phẩm được đăng bán trên ứng dụng Shopee, trừ sản phẩm 
sim điện thoại, thẻ cào và e-voucher, sữa cho trẻ dưới 2 tuổi, các đơn hàng do người bán tự vận 
chuyển. Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Mã ưu đãi được áp dụng cùng với các 
chương trình khuyến mãi khác của Shopee. Các quy định về giao hàng và vận chuyển sẽ được áp 
dụng theo các quy định chung do Shopee ban hành. Mỗi mã ưu đãi được sử dụng 01 (một) lần duy 
nhất trong suốt chương trình. Mã ưu đãi sẽ không được cấp lại trong trường hợp đơn hàng liên 
quan bị hủy hoặc bị hoàn trả theo chính sách của Shopee. Mỗi mã ưu đãi chỉ được áp dụng trên 
01 (một) lần thanh toán đơn hàng. Áp dụng cho đơn hàng thực hiện trên ứng dụng Shopee. Mã ưu 
đãi không hoàn lại nếu giá trị thanh toán đơn hàng nhỏ hơn giá trị Mã. Chính sách hoàn mã của 
Shopee. The eGift code applies to all products listed for sale on Shopee app, except for mobile 
phone sim cards, scratch cards and e-vouchers, milk for children under 2 years old, orders 
shipped by the seller themselves. The eGift code is not exchangeable for cash. The eGift code is 
applied in conjunction with other Shopee promotions. Delivery and shipping regulations will apply 
in accordance with the general regulations issued by Shopee. Each eGift code can only be used 
01 (one) time. The eGift code will not be re-issued in case the relevant order is canceled or 
refunded according to Shopee's policy. Each eGift code can only be applied on 01 (one) order 
payment. Applies to orders made on Shopee app. The eGift code is non-refundable if order value 
is less than Code value.


