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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

TERMS & CONDITIONS OF PROMOTION CAMPAIGN 

 

1. Thời gian khuyến mại: Từ 18/11/2022 đến 15/02/2023. 

Campaign Duration: From 18th November 2022 to 15th February 2023. 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi: Thẻ Mastercard được phát hành tại Việt Nam. 

Promotional goods and services: All MasterCard’s cards issued in Vietnam. 

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi: Mã Điện tử (Mã giảm giá). 

Promo method: Promo vouchers (Discount voucher). 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: trên Ứng Dụng Grab tại Việt Nam. 

Scope of the promotion: on Grab app in Vietnam. 

5. Hình thức khuyến mãi: Giảm giá trực tiếp trên hóa đơn. 

Promo method: Direct discount on order receipt. 

6. Địa điểm áp dụng: Dịch vụ GrabBike/GrabCar/GrabFood trên Ứng dụng Grab. 

 Promotion location: GrabBike/GrabCar/GrabFood services on Grab app. 

7. Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Chủ thẻ Mastercard thỏa mãn điều kiện chương trình. 

Promotion recipients: Mastercard cardholders who are eligible for the campaign requirements. 

8. Nội dung chương trình khuyến mãi:  

Terms and conditions of the campaign: 

STT 

No 

Tiêu chí 

Criteria 

Nội dung chương trình  

Promotion content 

1 
Thời gian áp dụng: 

Duration: 

Tất cả các ngày trong tuần từ 18/11/2022 đến 15/02/2023. 

Every day from 18th November 2022 to 15th February 2023. 

2 
Đối tượng áp dụng: 

Eligible customers: 

Toàn bộ chủ thẻ Mastercard hợp lệ. 

All valid Mastercard Cardholders. 

3 

Mặt hàng và địa điểm 

áp dụng: 

Promotion location: 

Dịch vụ GrabBike/GrabCar/GrabFood trên ứng dụng Grab. 

GrabBike/GrabCar/GrabFood service on Grab application. 

4 
Nội dung ưu đãi 

Promotion info: 

Chủ thẻ MasterCard chi tiêu trên ứng dụng Grab trong thời 

gian khuyến mãi sẽ được tặng mã giảm giá như sau: 

- 20.000 VND đối với dịch vụ GrabFood cho giao dịch 

từ 200.000VND trở lên. 

- 20.000 VND đối với dịch vụ GrabCar cho chuyến xe 

có cước phí từ 80.000 VND trở lên 

- 15.000 VND đối với dịch vụ GrabBike cho chuyến xe 



 

2 

 

có cước phí từ 40.000VND 

During the promotion period, Mastercard Cardholder that 

spends on Grab app will be offered below discount voucher: 

- 20.000 VND GrabFood transaction, applied for 

minimum transaction value of 200.000 VND. 

- 20.000 VND GrabCar transaction, applied for 

minimum transaction value of 80.000 VND. 

- 15.000 VND GrabBike transaction, applied for 

minimum transaction value of 40.000 VND 

5 
Điều kiện áp dụng: 

Terms & Conditions: 

- Chủ thẻ MasterCard thanh toán bằng thẻ MasterCard 

cho dịch vụ GrabBike/GrabCar/GrabFood trên Ứng dụng 

Grab. 

Applicable for GrabBike/GrabCar/GrabFood services order 

paid by Mastercard cards on Grab app. 

- Ưu đãi dịch vụ GrabFood có thể áp dụng đồng thời với 

các chương trình ưu đãi khác tại Ứng dụng Grab.  

GrabFood promotion can be used in conjunction with other 

promotions on Grab app.  

- Ưu đãi dịch vụ GrabBike/GrabCar không thể áp dụng 

đồng thời với các chương trình ưu đãi khác tại Ứng dụng 

Grab.  

GrabBike/GrabCar promotions cannot be used in conjunction 

with other promotions on Grab app.  

- Ưu đãi tính trên giá trị đơn hàng (không bao gồm phí 

vận chuyển và các phụ phí khác). 

Payment discount applies to order’s value only (delivery fees 

and other expenses are not included). 

- Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản Ứng dụng Grab mới 

nhất. 

Promotion is only valid on the latest version of Grab app. 

- Số lượng mã giảm giá có hạn nên KH thực hiện giao 

dịch sớm hơn sẽ được ưu tiên nhận thưởng. 

Discount vouchers are limited and on a first come first serve 

basis. 

- Chương trình có thể kết thúc sớm khi sử dụng hết ngân 

sách. 

The campaign may end early when the budget is fully utilized. 

 


