
THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“ĐẶT PHÒNG SIÊU TỐC – NHẬN QUÀ 500.000đ” 

1. Tên chương trình khuyến mại: Đặt phòng siêu tốc – Nhận quà 500.000đ 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng mã giảm giá cho khách hàng. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2020 – hết ngày 31/01/2020 (62 ngày). 

5. Hàng hóa. dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ đặt phòng khách sạn trên ứng dụng Mobile Banking 

của các Ngân hàng. 

6. Hàng hóa. dịch vụ dùng để khuyến mại: Mã giảm giá VNPAY-QR. 

7. Khách hàng của chương trình (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng cá nhân 

là chủ Tài khoản thanh toán sử dụng dịch vụ Mobile Banking của các ngân hàng sau để thực 

hiện đặt phòng khách sạn: 

- BIDV: BIDV SmartBanking 

- VietinBank: VietinBank iPay Mobile 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu  

giải thưởng 

Nội dung 

chi tiết giải thưởng 
Giá trị 

Số 

lượng 

Ngân sách  

(VND) 

Mã giảm giá Mã giảm giá VNPAY-QR 500.000đ 500,000  740   370,000,000  

Mã giảm giá Mã giảm giá VNPAY-QR 200.000đ 200,000  1,300   260,000,000  

Mã giảm giá Mã giảm giá VNPAY-QR 100.000đ 100,000  2,200   220,000,000  

Mã giảm giá Mã giảm giá VNPAY-QR 50.000đ 50,000  2,200   110,000,000  

TỔNG CỘNG 5,700 960,000,000 

 

9. Tổng giá trị hàng hóa. dịch vụ dùng để khuyến mại: 960.000.000đ (Chín trăm sáu mươi triệu 

đồng chẵn).   

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

Tặng mã giảm giá VNPAY-QR các mệnh giá: 50.000đ. 100.000đ. 200.000đ. và 500.000đ cho 

các giao dịch có giá trị như sau:  

 Giao dịch đặt phòng khách sạn từ 5.000.000đ: Tặng mã giảm giá trị giá 500.000đ 

 Giao dịch đặt phòng khách sạn có giá trị từ 2.500.000đ – dưới 5.000.000đ: Tặng mã 

giảm giá trị giá 200.000đ 

 Giao dịch đặt phòng khách sạn có giá trị từ 1.500.000đ – dưới 2.500.000đ: Tặng mã 

giảm giá trị giá 100.000đ 

 Giao dịch đặt phòng khách sạn có giá trị từ 500.000đ – dưới 1.500.000đ: Tặng mã giảm 

giá trị giá 50.000đ 

Mã giảm giá sẽ được tạo được gửi tới khách hàng trong vòng ba (03) ngày làm việc sau ngày 

khách hàng đặt phòng khách sạn thàng công trên các ứng dụng Ngân hàng thông qua qua 

đường tin nhắn OTT trong ứng dụng Ngân hàng mà khách hàng dung để đặt phòng khách sạn 

hoặc SMS số điện thoại chủ Tài khoản thanh toán sử dụng dịch vụ Mobile Banking của các 

ngân hàng sau để thực hiện đặt phòng khách sạn.  

Chương trình có thể kết thúc trong trường hợp hết số lượng mã khuyến mãi hoặc thời gian 

chương trình kết thúc, tùy điều kiện nào đến trước. 

Mã giảm giá VNPAY-QR có giá trị sử dụng đến hết 28/02/2021. 

 

 

 


