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Visa contactless promotion at Jiffy 

 

Promotion mechanic 

Get $1 cash voucher when you tap to pay with Visa contactless for a minimum of $6  

 

Promotion period 

15 February – 30 April 2022 or until stocks last 

 

Terms and conditions 
• Applicable for all Visa card including Virtual card. 
• Tap to pay with Visa for $6 or more in a single sales slip and get a cash voucher worth $1. 

• Limit to 1 voucher redemption per sale slip. 

• The voucher can be used for the next purchase with Visa contactless payment only.  

• Voucher is valid till 31 May 2022. 

• Voucher cannot be redeemed or exchanged for cash. 

• Voucher redemptions are available in limited amounts, on a first come first served basis while stocks last. 

• Visa and Jiffy reserve the rights to change, amend the terms and conditions or terminate the promotion  

   without prior notice. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Term and condition for $1 cash voucher to be use on next purchase 

• The voucher can be used as discount at every Jiffy stores.  

• The voucher can be used only once per receipt. 

• The voucher can be used on or before expiry date of 31 May 2022  

• Voucher cannot be redeemed or exchanged for cash. 

• Jiffy shall not be responsible for a lost or damaged voucher and it will not be reissued under any  

  circumstance. 

• Jiffy and Visa reserve the rights to change, amend the terms and conditions or terminate the  

  promotion without prior notice. 
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ទទួលបានបណ័្ណសាច់ប្របាក់ $1 

នៅនេលទូទាតជ់ាមួយ Visa កាត តាមរយ:បនចេកវិទា contactless ចាប់េី ៦ដុល្លា រន ើងនៅ 

 

ចាប់េីថ្ងៃទី១៥ ខែកុមភ: រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែនមសា ឆ្ន ាំ២០២២ ឬរហតូដល់ប័ណ្ណសាច់ប្របាកអ់ស់េីសតកុ 
 

លកខែណ្ឌ នសេងៗ 

•  កមមវិធេីិនសសននេះសតល់ជូនប្ររប ់Visa កាតទាាំងអស់ រួមទាាំងកាតនិមមិត 

• ទូទាត់ជាមួយ Visa កាតចាបេ់ី៦ដុល្លា រន ើងនៅកនុងវិកកយបប្រតខតមយួ និងទទលួបានបណ័្ណសាច់ប្របាកម់ានតថ្មា $1 

• វិកកយបប្រតមួយសនាឹកអាចបតូរបានប័ណ្ណសាច់ប្របាក់មួយសនាឹកខតប ុន ណ្ េះ 

• ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់អាចប្រតវូបាននប្របើសប្រមាប់ទិញទាំនិញនលើកនប្រកាយ នៅនេលទូទាតជ់ាមួយ Visa កាតតាមរយ:បនចេកវិទា contactless ខតប ុន ណ្ េះ  

• ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់ននេះមានសេុលភាេរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 

• ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់មិនអាចបតូរយកជាសាច់ប្របាក់បាននទ 

• ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់ខដលសតល់ជូនរមឺានចាំនួនកាំណ្ត់ អនកមកមុនទទួលបានមុន ឬការសតល់ជនូនឹងបនតរហូតដល់ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់អស់េីសតុក 

• ប្រកុមហ ុន Visa និង Jiffy សូមរកាសិទធិកនងុការផ្លា សប់តូរលកខែណ្ឌ  ឬបញ្េប់កមមវិធីននេះនោយេុាំចាាំបាចជ់នូដាំណ្ឹងជាមុន 

 
លកខែណ្ឌ នសេងៗសប្រមាប់ការនប្របើប្របាស់ប័ណ្ណសាចប់្របាក់ $1នៅនេលទញិទាំនិញនលើកនប្រកាយ 

• ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់ននេះអាចប្រតូវបាននប្របើសប្រមាប់ការបញ្េុេះតថ្មានៅប្ររប់មា ត Jiffy ទាាំងអស ់

• ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់ននេះអាចប្រតូវបាននប្របើខតមួយដងប ុន ណ្ េះ 

• ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់ននេះមានសេុលភាេរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 

• ប័ណ្ណសាច់ប្របាក់មនិអាចបតូរយកជាសាច់ប្របាក់បាននទ 

• Jiffy នឹងមិនទទួលែុសប្រតូវរាល់ការបាត់បង់ ឬែូចខាតបណ័្ណសាចប់្របាក់ និងមិននចញសនាឹកប័ណ្ណងមីឲន ើយ 

•  ប្រកុមហ ុន Visa និង Jiffy សូមរកាសិទធកិនុងការផ្លា ស់បតូរលកខែណ្ឌ  ឬបញ្េប់កមមវិធីននេះនោយេុាំចាាំបាច់ជូនដាំណ្ឹងជាមុន 
 


