លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ
1. ការបញ្ចុះតម្លៃមាននៅសាខាហាង មេហ្គាឌីស ដូចខាងក្រោម:
•

ហាង មេហ្គាឌីស នៅផ្សារទំនើបបាយ័ន (ជាន់ទ
 ី ១) ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវលេខ៣៣៧
កែងជាមួយផ្លូវ៥៥៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

•

ហាង មេហ្គឌ
ា ស
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្រោ កាហ្វេ ផសា
្ រទំនប
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ី នសន
ែ ស
 ខ
ុ
រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ

•

ហាង មេហ្គាឌីស នៅស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈតូតាល់៣៧១ ផ្លូវ៣៧១ សង្កាត់បឹងទំពុន
ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

•

ហាង មេហ្គាឌីស នៅស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈតូតាល់ព្រៃស នៅកែងស្តុបព្រៃស សង្កាត់ព្រៃស
ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ

•

ហាង មេហ្គាឌីស នៅស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈតូតាល់បឹងបៃតង ផ្លូវម៉ុងឫទ្ធី សង្កាត់គោកឃ្លាង
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

2. ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមិនរាប់បញ្ចូលសម្ភារដែលមានប្រម៉ូសិនស្រាប់ និងសម្ភារជាក់លាក់ណាមួយដែល
កំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន មេហ្គាឌីស។

3. ការបញ្ចះុ តម្លត
ៃ វូ្រ បានផ្ដលជ
់ ន
ូ ដោយក្រម
ុ ហ៊ន
ុ មេហ្គឌ
ា ស
ី គឺ 40% សមប
្រា ក
់ ញ្ចបគ
់ ណនី Silver Gold
និង World របស់ធនាគារ បដ
្រេ ខេមបូឌា និង 45% សមប
្រា ក
់ ញ្ចបគ
់ ណនី Platinum របស់ធនាគារ
បដ
្រេ ខម
េ បូឌា ពម
្រ ទាំងបុគល
្គ ក
ិ របស់ធនាគារ បដ
្រេ ខេមបូឌា ផងដរែ ។

4. ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ លោកអ្នកដែលមានកាតធនាគារ និងបុគ្គលិកធនាគារត្រូវតែទូទាត់ ATM
card Visa Card Master Card debit card VIP card ឬទូទាត់តាមម៉ស
ា ន
ី៊ ឆូតកាត (POS) ដោយប្រើ
BRED KHQR ។ បុគល
្គ ក
ិ ធនាគារ បដ
្រេ តវូ្រ តប
ែ ង្ហញ
ា កាតបុគល
្គ ក
ិ ទៅកាន់បុគ្គលិកហាង មេហ្គាឌីស
នៅកន្លែងគិតលុយ។

5. ការបញ្ចុះតម្លៃមានសុពលភាពដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហាឆ្នាំ២០២៣ ឬបញ្ឈប់ដោយភាគី
ហាង មេហ្គាឌីស ឬធនាគារ ប្រេដ ខេមបូឌា។

Terms & conditions
1. Discount rates are available at the following Megadis stores:
•

Megadis Store at Bayon Supermarket (1st Floor), #41, St. 337
Corner St. 556, Sangkat Boeung Kork 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

•

Megadis Aeon Sen Sok, Ground Floor next to Brown Coffee,
AEON Sen Sok, Phnom Penh

•

Megadis at Total 371, St. 371, Sangkat Boeung Tumpun,
Khan Meanchey, Phnom Penh

•

Megadis at Total Prey Sar, Corner of Stop Prey Sar, Sangkat Prey Sar,
Khan Dang Kar, Phnom Penh

•

Megadis at Total Boeung Baitong, St. Mong Rithy,
Sankgkakt Koeuk Khleng, Khan Sen Sok, Phnom Penh

2. The discount offer does not include promotional items and certain
selected products as specified from time to time by Megadis Co. Ltd.
3. The discount offered by Megadis is 40% for BRED Bank Cambodia
Silver, Gold and World Account Package holders and 45% for
BRED Bank Cambodia Platinum Account Package holders and
BRED Bank Cambodia staff.
4. To claim a discount, cardholders and employees must use their BRED
Bank Cambodia ATM card, Visa Card, MasterCard, debit card or VIP card
or pay through POS using BRED KHQR. BRED Bank staff must also show
their staff ID card to Megadis staff at the payment counter.
5. Offer available until 31 August 2023 unless withdrawn by either
Megadis or BRED Bank Cambodia.

