
Evouchers được sử dụng để mua hàng tại tiki.vn, bao gồm cả các sản phẩm trong chương trình 
khuyến mãi. Khách Hàng sẽ sử dụng Mã Phiếu Quà Tặng và quy đổi thành Tiki xu để mua sắm và 
thực hiện thanh toán trực tuyến trên Tiki.vn. Mỗi Mã Phiếu Quà Tặng chỉ được chuyển đổi sang 
Tiki xu 01 lần. Mã Phiếu Quà Tặng không giới hạn thời gian sử dụng. Sản phẩm mua bằng Mã 
Phiếu Quà Tặng chuyển đổi sang TikiXu được áp dụng chính sách Đổi Trả & Bảo Hành của Tiki 
như những hình thức mua hàng khác Mã Phiếu không được chuyển đổi thành tiền mặt; Không 
được hoàn lại tiền thừa. Cả Tiki và Wogi không chịu trách nhiệm trong trường hợp evouchers bị 
mất cắp, hư hỏng. Tiki xu áp dụng cho các sản phẩm tại website tiki.vn, không được áp dụng đối 
với ngành hàng dịch vụ tiện ích như: thẻ cào điện thoại; thẻ game; thẻ 3G/4G, phiếu quà tặng của 
TiKi, đặt phòng khách sạn (Cung cấp bởi booking.com). Vui lòng xem thông tin chi tiết tại: 
www.tiki.vn. Evouchers are used to purchase goods at tiki.vn, including products in the promotion 
program. Customers will exchange evouchers into Tiki coins to shop and make online payment on 
Tiki.vn. Each evoucher can only be exchanged into Tiki Coins one time. There is no expiration for 
all Tiki evouchers. Products, which are purchased by using evouchers exchanged into Tiki Xu, are 
subjected to Tiki's Return & Warranty policy like other forms of purchase. eVoucher cannot be 
converted into cash; No refund of excess money. Both Tiki and Wogi are not responsible in case 
of loss or damage of evouchers. Tiki coin applies to products at the website tiki.vn, not applicable 
to utility services such as: phone scratch cards; game cards; 3G/4G card, TiKi gift voucher, hotel 
reservation (Provided by booking.com). Please see details at: www.tiki.vn.


