
 

 

Các điều kiện và điều khoản khác của chương trình 

 

1. Điều kiện, điều khoản áp dụng cho ưu đãi 1 

 Mỗi mã khuyến mại chỉ được áp dụng một lần trên một tài khoản. Chủ tài khoản chỉ cần 

nhập mã khuyến mại duy nhất 1 lần để nhận cả 2 chuyến đi. 

 Mã khuyến mại chỉ có thể áp dụng trên các tài khoản chưa được nhập bất kì một mã 

khuyến mại nào khác trước đó. 

 Mã khuyến mại phải được nhập vào Mục khuyến mại trong ứng dụng Uber trước khi thực 

hiện Yêu cầu chuyến đi đầu tiên. Sau khi nhập mã khuyến mại và nhận được thông báo 

nhập mã thành công, khách hàng sẽ có 2 chuyến đi, mỗi chuyến đi có giá trị tối đa 75,000 

VND. 2 chuyến đi này sẽ tự động áp dụng vào 2 chuyến đi đầu tiên. 

 Nếu cước phí chuyến đi dưới giá trị tối đa, phần giá trị còn dư không được quy đổi thành 

tiền mặt, cũng không được quy đổi thành điểm thưởng tích lũy. Nếu cước phí chuyến đi 

trên giá trị tối đa, người sử dụng chỉ phải trả phần tiền chênh lệch. 

 Mã khuyến mại không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc điểm thưởng. 

 Việc sử dụng Tài khoản và Mã khuyến mại tuân theo các Chính sách sử dụng của Uber. 

Uber có quyền từ chối cung cấp khuyến mại với các trường hợp vi phạm Chính sách của 

Uber. 

2. Điều kiện, điều khoản áp dụng cho ưu đãi 2 

 Với mỗi giá trị tích lũy trị giá 20,000,000 VND (Hai mươi triệu Việt Nam đồng), 

khách hàng sẽ nhận được tương ứng 01 Mã khuyến mại. Sau khi nhận được Mã 

khuyễn mại, giá trị tích lũy của Khách hàng sẽ quay trở về giá trị 0.  

 Mỗi mã khuyến mại chỉ được áp dụng một lần trên một tài khoản. 

 Mã khuyến mại phải được nhập vào Mục khuyến mại trong ứng dụng Uber trước khi 

thực hiện Yêu cầu chuyến đi. Sau khi nhập mã khuyến mại và nhận được thông báo 

nhập mã thành công, khách hàng sẽ có 01 (một) chuyến đi có giá trị tối đa 100,000 

VND (Một trăm ngàn đồng).  



 Nếu cước phí chuyến đi dưới giá trị tối đa, phần giá trị còn dư không được quy đổi thành 

tiền mặt, cũng không được quy đổi thành điểm thưởng tích lũy. Nếu cước phí chuyến đi 

trên giá trị tối đa, người sử dụng chỉ phải trả phần tiền chênh lệch.  

 Mã khuyến mại không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc điểm thưởng. 

 Với hình thức ưu đãi này, Uber có giới hạn số lượng Mã khuyến mại là 100 Mã. Chương 

trình (có thể) sẽ kết thúc trước thời hạn dự kiến khi đã cấp đủ số lượng Mã khuyến mại 

cho khách hàng. 

 Việc sử dụng Tài khoản và Mã khuyến mại tuân theo các Chính sách sử dụng của Uber. 

Uber có quyền từ chối cung cấp khuyến mại với các trường hợp vi phạm Chính sách của 

Uber.  

3. Các nội dung khác: 

 Khách hàng của VPBank đã được hưởng ưu đãi theo Chương trình ưu đãi này sẽ không 

được hưởng đồng thời các chương trình ưu đãi, khuyến mại khác của Uber 

 Ưu đãi theo chương trình này không được chuyển nhượng, quy đổi thành tiền mặt hoặc 

phương thức thanh toán khác.  

 

 


