
1. Hạn sử dụng của voucher được hiển thị ở trên voucher. 2. Voucher có thể sử dụng tại các hệ 
thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hoá Xanh, AVASPORT, AVAKIDS, TOPZONE và 
Nhà Thuốc An Khang. 3. Voucher được hưởng tất cả chương trình khuyến mãi tại cửa hàng. 4. Có 
thể sử dụng nhiều mã Voucher trên cùng 1 hoá đơn. Voucher sẽ không được hoàn lại tiền thừa và 
không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 5. Khách hàng được xuất hoá đơn VAT tương ứng với giá 
trị Voucher. 6. Vui lòng xuất trình đường link nhận quà có chứa mã Voucher cho nhân viên tại quầy 
trước khi thanh toán để được áp dụng Voucher 7.Công ty cổ phần Thế Giới Di Động không chịu 
trách nhiệm trong trường hợp Voucher bị mất cắp, rách, hư hỏng, quá hạn sử dụng, đồng thời cũng 
không có nghĩa vụ thay thế hoặc đền bù giá trị cho chủ nhân của Voucher 8. Công ty cổ phần Thế 
Giới Di Động có quyền từ chối nhận Voucher nếu bị coi là giả mạo hoặc hết hạn. 9. Công Ty Cổ 
Phần Thế Giới Di Động có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo 
trước. 10. Vui lòng xem thông tin cửa hàng tại các website của công ty: 
https://www.thegioididong.com/, https://www.dienmayxanh.com/, https://www.bachhoaxanh.com 
https://www.nhathuocankhang.com, https://www.topzone.vn/, https://www.avakids.com/ 1. This 
eVoucher can be used at The Gioi Di Dong, Dien May Xanh, Bach Hoa Xanh, AVASPORT, 
AVAKID, TOPZONE and An Khang Pharmacy. 2. This eVoucher is entitled to all in-store 
promotions. 3. This eVoucher can be combined with multiple codes on the same receipt. 4. This 
eVoucher is not refundable or exchangeable for cash. 5. A VAT invoice corresponding to the 
eVoucher value can be issued if needed. 6. Both Wogi and Mobile World Group accept no 
responsibility for the loss, theft or destruction of the eVoucher and have no obligation to replace or 
refund value for lost, stolen or damaged eVoucher. 7. Mobile World Group reserves the right to 
reject any eVoucher if deemed forged or expired. 8. Mobile World Group reserves the right to 
revise the terms & conditions without any prior notice. 9. Please see store information at the 
company's websites: https://www.thegioididong.com/, https://www.dienmayxanh.com/, 
https://www.bachhoaxanh.com https://www.nhathuocankhang.com, https://www.topzone.vn/, 
https://www.avakids.com/


