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Cách sử dụng phiếu quà tặng điện tử Got It?

Sau khi thực hiện yêu cầu đổi điểm thưởng thành công qua TT DVKH, Quý khách sẽ nhận được 
tin nhắn từ FE CREDIT. Vui lòng làm theo hướng dẫn như bên dưới:

Cách sử dụng phiếu quà tặng điện tử Got It nạp tiền điền thoại?

Sau khi thực hiện yêu cầu đổi điểm thưởng thành công qua TT DVKH, Quý khách sẽ nhận được 
tin nhắn từ FE CREDIT. Vui lòng làm theo hướng dẫn như bên dưới:
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Nhận tin nhắn
từ FE CREDIT và

truy cập vào đường dẫn

Chọn “Mở Quà Của Bạn” Vui lòng đưa cho thu ngân
xem trang có chứa

mã eGifts để sử dụng.
Tìm thông tin các thương hiệu tại

“NƠI SỬ DỤNG”

Chọn thể loại bạn mong muốn.
Nếu bạn muốn quay lại
trang trước, nhấp vào

dấu mũi tên ở trên

Nhấp vào logo thương hiệu
để tìm địa chỉ cửa hang.

Nếu bạn muốn trở về
trang trước, nhấp vào

dấu mũi tên ở trên

Đi đến cửa hàng gần nhất
và đưa mã eGifts cho thu ngân

để sử dụng. Nếu bạn muốn
quay lại trang trước,

nhấp vào dấu mũi tên ở trên

Nhận tin nhắn từ
FE CREDIT và truy cập

vào đường dẫn

Chọn “Mở Quà
Của Bạn”

Điền số điện thoại
bạn muốn nạp tiền

và bấm “Gửi”

Nạp tiền điện thoại
thành công
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How to use e-Voucher Got It?

Customer will receive SMS from FE CREDIT after requesting to redeem Reward Points 
successfully via Customer Service, please follow the instruction below:

How to use e-Voucher Got It Mobile Recharge?

Customer will receive SMS from FE CREDIT after requesting to redeem Reward Points 
successfully via Customer Service, please follow the instruction below:
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Receive SMS
from FE CREDIT

and click to the link

Click “Mở Quà Của Bạn” This is page which
contains eGift Code.

Please show this page for
Cashers to use. Find applied

brand information at
“NƠI SỬ DỤNG”

Please choose Categories
to get your desired one.
If you want to go back

previous page,
click on top arrow

Please click on the Brand
Logo to find outlets

address. If you want to go
back previous page,
click on top arrow

Please go to nearest stores
and show the eGift Code

to casher. If you want to go
back previous page,

click on top arrow

Receive SMS
from FE CREDIT

and click
to the link

Click “Mở Quà
Của Bạn”

Please input
your mobile phone to
top-up and click “Gửi”

Successfully
Top-up
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