
I. Thể lệ chương trình “HÀNG LÔ LỚN - GIÁ SIÊU NHỎ”

1. Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng có đơn hàng mua hộ hàng lô và thanh toán hợp
lệ trong thời gian diễn ra chương trình. Chương trình sẽ kết thúc trước thời hạn này khi đạt số
lượng 15 khách hàng hợp lệ đăng ký tham gia;

2. Điều kiện để đơn hàng được coi là hàng lô (thỏa mãn đồng thời 3 yếu tố bên dưới):
- Khối lượng đơn hàng từ 500kg trở lên
- Số lượng sản phẩm (SKU) tối đa mỗi đơn hàng: 5
- Giá trị đơn hàng bình quân mỗi kg tối thiểu: 100,000 VND (hàng thường) và 200,000

VND (hàng nhạy cảm).

3. Bảng giá khuyến mãi hàng thường

Loại hàng Giá trị đơn
hàng bình quân
mỗi kg

Phí vận
chuyển quốc
tế

Phí vận chuyển
nội địa

Tỷ giá

Hàng lô thường Dưới 150,000 17,000 VND/kg Báo giá riêng Áp dụng tỷ giá công



(VND/kg) tùy theo địa
điểm nhận
hàng và khối
lượng đơn hàng

bố của Ninja Direct

Hàng lô giá trị
trung bình

Từ 150,000
(VND/kg)

14,000 VND/kg Áp dụng tỷ giá công
bố của Ninja Direct

Hàng lô giá trị
cao

Trên 250,000
(VND/kg)

12,000 VND/kg Giảm 10 VND trên tỷ
giá công bố của Ninja
Direct

4. Bảng giá khuyến mãi hàng nhạy cảm (quần áo, hàng điện tử có chip…)

Loại hàng Giá trị đơn
hàng bình quân
mỗi kg

Phí vận
chuyển quốc
tế

Phí vận chuyển
nội địa

Tỷ giá

Hàng lô thường Dưới 300,000
(VND/kg)

18,000 VND/kg Báo giá riêng
tùy theo địa
điểm nhận
hàng và khối
lượng đơn hàng

Áp dụng tỷ giá công
bố của Ninja Direct

Hàng lô giá trị
trung bình

Từ 300,000
(VND/kg)

15,000 VND/kg Áp dụng tỷ giá công
bố của Ninja Direct

Hàng lô giá trị
cao

Trên 500,000
(VND/kg)

13,000 VND/kg Giảm 10 VND trên tỷ
giá công bố của Ninja
Direct

II. Quy định và chính sách chương trình

1. Thời gian diễn ra chương trình: từ 00h00’ ngày 20/04/2021 đến hết 23h59’ ngày 30/04/2021;
2. Chương trình chỉ áp dụng cho dịch vụ mua hộ hàng lô (bulky shipment);
3. “Giá trị đơn hàng” được hiểu là giá trị bằng tiền VND của hàng hóa mua hộ tính theo tỷ giá

CNY/VND của Ninja Direct và không kể phí mua hộ;
4. “Khối lượng đơn hàng” được hiểu là khối lượng hàng hóa trong báo giá do Nhân viên kinh

doanh (NVKD) ước tính và khách hàng đồng ý;
5. “Phí vận chuyển quốc tế”: Là phí vận chuyển đơn hàng của khách hàng từ tổng kho của Ninja

Direct tại Trung Quốc về tổng kho tại Việt Nam (Hà Nội);
6. “Phí vận chuyển nội địa”: Là phí vận chuyển đơn hàng của khách hàng từ tổng kho của Ninja

Direct tại Việt Nam (Hà Nội) về địa chỉ nhận hàng của khách hàng;
7. “Tỷ giá”: Là tỷ giá trao đổi ngoại tệ giữa tiền Trung Quốc (CNY) và tiền Việt Nam (VND) Việt

Nam đồng;
8. Chương trình chiết khấu được tính trên từng đơn hàng riêng biệt của mỗi khách hàng, nghĩa

là giá trị đơn hàng và khối lượng đơn hàng để tính chiết khấu không cộng dồn trong suốt thời
gian diễn ra chương trình;

9. Khách hàng phải đặt và thanh toán đầy đủ tiền cọc cho đơn hàng trong thời gian diễn ra
chương trình quy định ở điều 1;

10. Nếu giá trị đơn hàng không đạt mức giá trị tối thiểu như khung chương trình ở mục I, phí vận
chuyển quốc tế sẽ tính theo đúng đơn giá mà NVKD đã thỏa thuận với khách hàng;

11. Chiết khấu trong chương trình này không được áp dụng đồng thời với bất kỳ chương trình
khuyến mãi, chiết khấu nào khác của Ninja Direct cùng thời kỳ;



12. Ninja Direct có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc từ chối áp dụng chương trình tại bất kỳ thời
điểm nào và với bất kỳ khách hàng nào mà không buộc phải thông báo trước hoặc có sự
đồng ý của khách hàng;

13. Các thuật ngữ và định nghĩa khác không được đề cập ở chính sách này nhưng được sử dụng
trong quá trình giao dịch giữa Ninja Direct và khách hàng được hiểu theo các quy định cụ thể
trong các văn bản pháp lý ký kết giữa Ninja Direct và khách hàng, bao gồm nhưng không giới
hạn ở: báo giá, hóa đơn chiếu lệ (OS), hóa đơn tài chính (SOC) và hợp đồng Mua hộ;

14. Trong mọi trường hợp có tranh chấp về chính sách chiết khấu, quyết định của Ninja Direct là
quyết định cuối cùng. Nếu khách hàng không đồng ý với mức chiết khấu, khách hàng có
quyền hủy đơn hàng khi và chỉ khi Ninja Direct chưa tiến hành mua hàng với nhà cung cấp.


