
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

1. Thời gian: 01/04 – 31/12/2022 

2. Nội dung ưu đãi: 

• Tặng ngay 200 điểm tương đương 200.000VND cho hóa đơn mua hàng từ 

2.000.000VND bằng thẻ JCB 

• Tặng thêm E-Voucher trị giá 200.000VND (Áp dụng cho hóa đơn từ 

2.000.000VND) 

3. Điều khoản sử dụng 

• Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng có logo “JCB” 

• Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác 

• Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 

• Áp dụng thanh toán ngay cho đơn hàng tiếp theo 

4. Hướng dẫn sử dụng 

• Bước 1: Khách hàng đến siêu thị Yên chọn mua sản phẩm và thanh toán bằng 

thẻ JCB 

• Bước 2: Nhân viên Yên Market hướng dẫn Khách hàng Tải app My Life 

Company. Tham khảo chi tiết https://bitly.com.vn/h50lyj 

+ Hệ điều hành Android: https://bit.ly/2GY7P6a 

+ Hệ điều hành iOS: https://bit.ly/2GY7P6a 

• Bước 3: Đăng nhập tài khoản VIP hoặc đăng ký thành viên mới.  

   + Nhấn Đăng ký Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên mới bằng cách nhấn 
vào “Đăng ký”. 
  +Nếu đã có tài khoản VIP, vui lòng đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại 
đã đăng ký với Mylife. 

• Bước 4: Trong vòng 72 tiếng (3 ngày), hệ thống sẽ tự động tích điểm ngay 200 

điểm và E-voucher 200k vào tài khoản cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm 

tra Ưu đãi tại Mục Quà tặng 

• Bước 5:  Khách hàng có thể dùng voucher và giá trị điểm trên ứng dụng để 

thanh toán cho đơn hàng tiếp theo tại cửa hàng hoặc tại online. 

 

5.            Hotline: 19000 66890 

 

https://bit.ly/2GY7P6a
https://bit.ly/2GY7P6a


 

 

Lợi ích khi sử dụng Mylife App liên kết JCB là gì? 
▪ Tham gia thành viên và tích điểm nhanh chóng chỉ cần 1 lần cài đặt. 
▪ Đặt bàn nhanh chóng và lên kế hoạch dùng bữa hoàn hảo. 
▪ Hưởng ưu đãi và giảm giá tại tất cả thương hiệu, chi nhánh thuộc Mylife 

Company. 
▪ Nhận ngay các quà tặng đặc biệt từ hệ thống. 
▪ Để lại đánh giá và chia sẻ trải nghiệm của bạn tại địa điểm. 

 

 

 


