
       

  

 

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

ĐĂNG KÝ GRAB – NHẬN NGAY 8 CHUYẾN 

 

1. Thời gian áp dụng:  15/07/2017 đến hết 14/08/2017 

2. Hình thức: Chủ thẻ đăng ký thông tin thanh toán bằng thẻ tín dụng FE CREDIT trên 

GrabPay, nhập mã khuyến mãi GRABFE khi đặt xe trên ứng dụng Grab và nhận ngay 8 

chuyến xe miễn phí (Trị giá 30.000 đồng/chuyến).  

3. Phạm vi áp dụng: TP.HCM, Hà Nội. 

4. Điều khoản & Điều kiện chương trình: 

 Áp dụng cho 8 chuyến GrabPay đầu tiên và liên tiếp.  

 Chương trình chỉ áp dụng đối với chủ thẻ thanh toán qua GrabPay lần đầu tiên. Nếu chủ 

thẻ đã thanh toán qua GrabPay trước đó sẽ không nhận được ưu đãi từ chương trình. 

 Chương trình áp du  ng cho hình thư  c thanh toán qua GrabPay trên ư  ng du  ng Grab 

(GrabPay là phu  o ng thư c thanh toán bă ng the ) tại HCM và Hà Nội. 

 Chương trình áp du ng cho GrabCar, GrabCar 7 chô   và GrabBike. 

 Chương trình chỉ  áp dụng cho 25.000 chuyến đi khuyến mãi. Chương trình sẽ kết thúc khi 

đủ 25.000 chuyến xe đăng ký.  

 Mỗi khách hàng được nhận tối đa 8 chuyến xe khuyến mãi. 

 Các chuyến xe khuyến mãi có giá trị đến 23:59 ngày 14/08/2017  

 Khách hàng sẽ không được hoàn tiền nê u tổng giá trị chuyê n đi thấp ho  n 30.000đ. Trong 

trường hợp tổng giá trị chuyến đi cao ho n 30.000đ, khách hàng sẽ thanh toán phâ  n chênh 

lẹ nh. 

 Không áp du ng chung cho các chu o  ng trình khuyê n mãi khác. 

 Những yêu cầu đặt xe bị hủy (bởi khách hàng hoặc tài xế) sẽ không bị tính là đã sử dụng 

ưu đãi 

 Khi khách hàng đặt xe (có khuyến mãi) thành công, màn hình sẽ hiển thị thông tin xác 

nhận khuyến mãi. Nếu khách hàng không thấy thông báo xác nhận, vui lòng kiểm tra lại 

phương thức thanh toán và số chuyến đi khuyến mãi đã dùng. 



       

  

 

 

TERMS AND CONDITIONS OF PROMOTION 

1. Promotional period: from 15/07/2017 to 14/08/2017  

2. Appearance: cardholders enter FE CREDIT credit card’s information and Promotion Code 

when make payment on mobile applications of Side B, this mobile app will automatically 

reduce the price according to the level of promotion.  

3. Applied area: HCMC and Hanoi  

4. Terms and conditions applied:  

 Apply for first 8 consecutive GrabPay rides, first ride and last ride must be the ride with 

promotion code 

 If cardholders already used GrabPay before, they are not eligible for this promotion 

 Apply only for GrabPay on Grab Application (GrabPay is the payment method by card) at 

HCMC and Ha Noi 

 Apply only for GrabCar, GrabCar 7 seater and GrabBike 

 Apply only for 25,000 promotional rides, promo code can expire soon if running out of 

25,000 codes 

 Each customer can have maximum 8 promo rides 

 Promo code is valid until 23:59PM on 14/08/2017 

 If the cost of ride is under VND30,000, customers don’t get a refund. If it is greater than 

VND30,000, customers have to pay remaining amount after subtracting VND30,000 

 Not apply for other promotions 

 The requirement cancelled (by customers or drivers) will not be counted as used offers 

 When customers book ride (with promo code) successfully, the confirmation screen 

will appear. If you don’t see this box, please check the payment method and the number 

of used promo rides. 


