
KHUYẾN MẠI 

NHẬN NGAY VOUCHER 50.000Đ KHI CHẠM ĐỂ THANH TOÁN BẰNG THẺ MASTERCARD® (KHÔNG 

TIẾP XÚC) TẠI CỬA HÀNG GROVE FRESH 

 

1. NỘI DUNG KHUYẾN MẠI: 

Khách hàng thanh toán đơn hàng từ 300,000Đ bằng cách chạm thẻ MasterCard® (không tiếp 

xúc) trên POS Payoo tại hệ thống cửa hàng Grove Fresh sẽ nhận được 01 voucher Payoo 

50,000Đ. 

2. THỜI GIAN: 

Thời gian nhận ưu đãi: 05/05/2022 – 30/06/2022 (hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi) 

Hạn sử dụng voucher: từ khi nhận đến hết ngày 31/07/2022. 

3. ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH: 

Tất cả các khách hàng đến mua sản phẩm và CHẠM ĐỂ THANH TOÁN bằng thẻ MasterCard® 

(không tiếp xúc) tại các cửa hàng Grove Fresh. 

4. CÁCH NHẬN ƯU ĐÃI: 

[1] Khi thanh toán đơn hàng, báo với thu ngân, quý khách thanh toán bằng Thẻ MasterCard®  

(không tiếp xúc) theo hình thức Chạm, đồng thời Cung cấp số điện thoại chính xác của quý 

khách cho thu ngân.  

[2] Quý khách chạm thẻ MasterCard® của mình lên Payoo POS để thanh toán. (Thẻ MasterCard® 

không tiếp xúc là thẻ có biểu tượng cột sóng trên thẻ) 

 

(Hình minh họa thẻ MasterCard® không tiếp xúc, có tính năng CHẠM ĐỂ THANH TOÁN) 



[3] Quý khách sẽ nhận được tin nhắn từ Payoo chứa mã voucher 50.000Đ đến số điện thoại đã 

cung cấp ở bước 1.  

5. CÁCH SỬ DỤNG VOUCHER PAYOO: 

Trong đợt mua hàng lần sau, khách hàng đưa mã tin nhắn có chứa mã voucher Payoo cho thu 

ngân khi trước khi thanh toán. Quý khách sẽ thanh toán thêm số tiền chênh lệch của đơn hàng đó 

(nếu có) bằng các phương thức thanh toán được chấp nhận tại cửa hàng.  

Lưu ý: Nếu tiếp tục chạm Thẻ MasterCard® (không tiếp xúc) để thanh toán và đạt giá trị thanh 

toán thỏa điều kiện chương trình, quý khách sẽ tiếp tục nhận được tin nhắn voucher 50.000Đ từ 

Payoo. 

6. LƯU Ý KHÁC 

Ưu đãi có giới hạn nên sẽ ưu tiên cho khách hàng hưởng trước, khi hết số lượng ưu đãi quý khách 

sẽ không nhận được mã voucher từ Payoo. 

Mã voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

Một khách hàng có thể nhận ưu đãi nhiều lần trong thời gian chương trình. 

Chương trình sẽ kết thúc khi: [1] hết số lượng ưu đãi hoặc [2] hết thời gian chương trình, tùy theo 

điều kiện nào đến trước hoặc [3] hệ thống phát hiện dấu hiệu đầu cơ gian lận từ phía người 

dùng/đối tác. 

7. DANH SÁCH CỬA HÀNG ÁP DỤNG ƯU ĐÃI 

STT ĐỊA CHỈ 

1 Tháp S04, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, TP. Thủ Đức 

2 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q. 1 

3 446 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Q. 7 

4 00.04 Lô P2 đường nội khu số 8 Chung cư Cityland 18 Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp 

5 197 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q. 1 

 

              Quý khách hàng có nhu cầu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ chúng tôi:  

Hotline Payoo: 1900 54 54 78 


