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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“THANH TOÁN MOCA- TIÊU XÀI THẢ GA” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: THANH TOÁN MOCA- XIÊU XÀI THẢ GA 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: DỊCH VỤ THANH TOÁN MOCA 

3. Thời gian khuyến mại: 20/06/2016 – 20/07/2016 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn hệ thống cửa hàng của các thương hiệu áp dụng 

khuyến mại 

5. Hình thức khuyến mại: Giảm giá trực tiếp trên hoá đơn cho khách hàng thoả mãn điều 

kiện trúng thưởng của chương trình 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng là cá nhân (bao gồm CB-CNV 

VP Bank) là chủ thẻ nội địa hoặc chủ thẻ quốc tế.  

7. Cơ cấu giải thưởng: 

 

 

Tên thương 

hiệu  

 

Cơ cấu giải 

thưởng 

 

Nội dung 

giải thưởng 

Trị giá 

giải 

thưởng 

(VNĐ) 

KEM 

FANNY 
Moca50 GIẢM NGAY 50.000đ trên hóa đơn 

khi nhập mã Moca50 cho khách hàng 

lần đầu cài đặt thành công ứng dụng 

Moca và có giao dịch lần đầu tiên tại cửa 

hàng Kem Fanny trong thời gian triển 

khai chương trình 

50.000 

MOCHI 

SWEETS 
Moca50 GIẢM NGAY 50.000đ trên hóa đơn 

khi nhập mã Moca50 cho khách hàng 

lần đầu cài đặt thành công ứng dụng 

Moca và có giao dịch lần đầu tiên tại cửa 

hàng Mochi Sweet trong thời gian triển 

khai chương trình 

50.000 

SKYLINE 

COFFEE 
Moca50 GIẢM NGAY 50.000đ trên hóa đơn 

khi nhập mã Moca50 cho khách hàng 

lần đầu cài đặt thành công ứng dụng 

Moca và có giao dịch lần đầu tiên tại cửa 

hàng Skyline Coffee trong thời gian triển 

khai chương trình 

50.000 

TOUS LES 

JOURS 
Moca50 GIẢM NGAY 50.000đ trên hóa đơn 

khi nhập mã Moca50 cho khách hàng 

lần đầu cài đặt thành công ứng dụng 

Moca và có giao dịch lần đầu tiên tại cửa 

hàng Tous les Jours trong thời gian triển 

khai chương trình 

50.000 
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BASAO 

TAXI 
Moca30 GIẢM NGAY 30.000đ trên hóa đơn 

khi nhập mã Moca30 cho khách hàng 

lần đầu cài đặt thành công ứng dụng 

Moca và có giao dịch lần đầu trên Basao 

Taxi trong thời gian triển khai chương 

trình 

30.000 

 

 

 

Lưu ý: 

- Khuyến mại không được quy đổi thành tiền mặt.  

- Không áp dụng hai hình thức khuyến mãi trên một hoá đơn. 

- Chỉ áp dụng với hoá đơn có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.  

 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:  

-  o n cài 

o  

- ng: Đu

gồm thẻ nội địa và thẻ quốc tế) thành công trong ứng dụng Moca;  

-  n khuyến mãi o

 

-  n và có giao dịch lần đầu 

tại cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng của các thương hiệu kể trên 

chuo  

-  Chuo o

 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình này, Khách hàng vui lòng liên hệ: Trung tâm dịch 

vụ Khách hàng qua điện thoại (Callcenter 247) – Số điện thoại: (04) 39 288 880 hoặc 1900 

545 415 hoặc Đường dây nóng của Moca: 1900 6923.  

 

9. Trách nhiệm thông báo:  

- 

ong tiẹn tho

v n website: www.vpbank.com.vn.  

 

 

10. Các quy định khác 

- VPBank sẽ chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức Chương trình, công bố kết quả 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, chi phí tổ chức trao thưởng, chi phí quảng cáo 

Chương trình. 

- Khách hàng trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo mức quy định của Nhà nước 

căn cứ vào tổng giá trị các giải thưởng đã trúng thưởng và chịu mọi chi phí phát sinh khác có 

liên quan đến việc nhận giải. 

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc VPBank 

không thể liên lạc được với KH để thông báo giải thưởng. 

- VP Bank và Moca được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của Khách hàng trúng giải 

trong các hoạt động quảng bá của VP Bank và Moca.  

- Moca chịu trách nhiệm trong việc lưu trữ bằng chứng trúng thưởng để phục vụ cho công tác 

kiểm tra giám sát. 
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- VPBank đu

u o ch;  

- Bằng việc tham gia Chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều 

kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình này. 

- VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các đăng kí cài đặt ứng dụng 

Moca hợp lệ và thực hiện trao thưởng. 

- VPBank chỉ được thay đổi Thể lệ của chương trình nếu có xác nhận đồng ý từ Cục Xúc tiến 

thương mại. Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, VPBank sẽ thông báo tại trang 

web: www.vpb.com.vn. 
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