
Bước 1: Chủ thẻ hoàn tất giao dịch thanh toán mua điện thoại Samsung Galaxy chính hãng 

(thuộc các dòng điện thoại sau: Galaxy Note9, S9+, Note8) trong thời gian diễn ra chương trình 

tại các địa điểm áp dụng bằng thẻ tín dụng quốc tế (dành cho cá nhân) được phát hành bởi 

Vietcombank. 

Trong trường hợp chủ thẻ mua điện thoại cùng với các sản phẩm/ phụ kiện khác thì chủ thẻ phải 

yêu cầu nhân viên của cửa hàng tách riêng giao dịch quẹt thẻ thanh toán cho điện thoại Samsung 

Galaxy với các giao dịch thanh toán cho sản phẩm/ phụ kiện khác. 

Bước 2: Mở ứng dụng Quà tặng Galaxy trên điện thoại Galaxy Note9, S9+ hoặc Note8 vừa mua. 

Click vào chương trình trả góp 0% và chọn “Lấy mã ưu đãi”. Lưu ý: Khách hàng cần lấy Mã ưu 

đãi trên điện thoại A để đăng ký trả góp cho chính điện thoại A, không được dùng để đăng ký trả 

góp cho điện thoại B. Nếu Samsung phát hiện mã ưu đãi không thỏa mãn điều kiện trên, đăng ký 

trả góp của chủ thẻ sẽ không được chấp nhận và chủ thẻ sẽ phải thanh toán theo điều khoản và 

quy định thông thường của ngân hàng phát hành thẻ. 

Bước 3: Chủ thẻ truy cập trang web https://www.samsung.com/vn/galaxy/tra-gop, điền đầy đủ 

và chính xác mã ưu đãi vừa lấy từ ứng dụng Quà tặng Galaxy (Galaxy Gift) và các thông tin về 

giao dịch thanh toán mua điện thoại Galaxy Note9 hoặc S9+ hoặc Note8 theo yêu cầu. 

Bước 4: Hoàn tất các bước theo hướng dẫn trên trang web để đăng ký trả góp 0% trong 12 tháng 

cho giao dịch mua điện thoại Samsung Galaxy thuộc danh sách áp dụng chương trình của chủ 

thẻ.  

 

Việc đăng ký trả góp 0% trên trang web của Samsung phải được thực hiện hoàn tất trong vòng 

02 ngày kể từ ngày quẹt thẻ tín dụng thanh toán mua sản phẩm áp dụng, và phải trước ngày sao 

kê thẻ tín dụng của chủ thẻ. Ngoài ra, với các máy đã được kích hoạt bảo hành MCS quá 21 ngày 

(3 tuần) trước ngày mua máy, sẽ không lấy được code Galaxy Gift để đăng ký trả góp (vui lòng 

kiểm tra với cửa hàng bán lẻ nếu sản phẩm có vấn đề về kích hoạt bảo hành 6060). 

 

https://www.samsung.com/vn/galaxy/tra-gop

