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THỂ LỆ ƯU ĐÃI GRABPAY 

CHƯƠNG TRÌNH CÀI THẺ LIỀN TAY, GRAB ĐÓN NGAY 

I. Tên chương trình: Cài thẻ liền tay, Grab đón ngay. 

II. Phạm vi áp dụng: Tại các tỉnh thành thuộc phạm vi hoạt động của Grab: Hà Nội, thành 

phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa. 

III. Thời gian khuyến mãi: từ 25/06/2018 đến 25/10/2018 

IV. Đối tượng áp dụng: chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu thanh toán chuyến đi Grab qua 

GrabPay và nạp tiền bằng thẻ Vietcombank Mastercard. 

V. Nội dung ưu đãi: Nhập mã VCB100 để nhận ưu đãi giá trị 100.000VNĐ/chuyến cho 2 

chuyến Grab thanh toán lần đầu bằng GrabPay và bằng thẻ VCB Mastercard 

VI. Ngân sách tối đa: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) 

VII. Quy định sử dụng mã khuyến mại Grab (code): 

- Code sẽ có hiệu lực sử dụng đến hết ngày 25/10/2018.   

- Code chỉ áp dụng cho loại dịch vụ GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar Plus, GrabBike, 

GrabBike Premium trên Ứng Dụng Grab. 

- Code được áp dụng tại Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh 

Hòa.  

- Những Code không được sử dụng hết sẽ không được hoàn lại tiền và không được gia hạn 

thêm sau thời hạn sử dụng của Code. 

- Đối với những chuyến đi có cước thấp hơn giá trị Code, khi sử dụng Code, khách hàng 

sẽ không có quyền nhận lại tiền thừa và Grab không có bất kỳ trách nhiệm gì đối với phần 

tiền thừa chưa sử dụng hết này.  

- Đối với những chuyến đi có cước cao hơn giá trị Code, khi sử dụng Code, khách hàng 

phải thanh toán thêm khoản chênh lệch giá cước.  

- Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến việc sử dụng mã khuyến mại, chất lượng dịch 

vụ đặt xe và các khiếu nại về chuyến đi, vui lòng liên hệ Hotline Grab: 024.7108.7108 và 

028.7108.7108 

 

 


