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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“Ưu đãi dành cho chủ thẻ MASTERCARD khi chi tiêu tại Grab” 

 

TERMS & CONDITIONS OF PROMO CAMPAIGN 

“Offer for Mastercard Cardholder when transacting on Grab” 

 

1. Thời gian khuyến mại: Từ 01/11/2021 đến 31/12/2021 

1.  Campaign Duration: From 01/11/2021 to 31/12/2021 

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

2.  Promotion offer is applicable to all MasterCard’s card in Vietnam 

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

3.  Promo method: promo vouchers (discount voucher) 

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

4. The promo campaign is valid within Grab app in Vietnam 

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

5. Users can redeem discounts directly on payment receipt 

6. Địa điểm áp dụng: Dịch vụ GrabFood & GrabMart trên Ứng dụng Grab 

6.  The promo is valid for orders made on GrabFood and GrabMart  

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

trình. 

7.  The promo is valid for any Mastercard cardholders who are eligible for the campaign 

requirements 

8. Nội dung chương trình khuyến mãi:  

8.  Terms and conditions of the campaign  

8.1.     Chương trình 1 – dành cho tất cả chủ thẻ Mastercard 

8.1.  Program #1: applicable to all Mastercard cardholders 

STT Tiêu chí 

 

Nội dung chương trình  

About the campaign 

1 
Thời gian áp dụng 

Duration 

Tất cả các ngày trong tuần từ 01/11/2021 đến 31/12/2021. 

Discount voucher is valid every day from 01 Nov to 31 Dec 

2021. 

2 
Đối tượng áp dụng 

Eligible customers 

Toàn bộ chủ thẻ Mastercard 

Mastercard Cardholders 
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3 
Mặt hàng và địa điểm 

áp dụng 

Dịch vụ GrabFood & GrabMart trên ứng dụng Grab  

Orders made on GrabFood and GrabMart through Grab 

application 

4 Nội dung ưu đãi 

Chủ thẻ MasterCard chi tiêu trên ứng dụng Grab trong thời 

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

- 30.000 VND đối với dịch vụ GrabFood cho giao dịch 

từ 100.000 đồng trở lên 

- 30.000 VND đối với dịch vụ GrabMart cho giao dịch 

từ 200.000 đồng trở lên 

During the campaign period, when making a payment with 

Mastercard credit or debit cards, users will receive the offers 

- Discount 30.000 VND when ordering on GrabFood, 

applied for a minimum order of 100.000 VND 

- Discount 30.000 VND when ordering on GrabMart, 

applied for a minimum order of 200.000 VND 

6 
Điều kiện áp dụng 

Terms & Conditions 

- Chủ thẻ MasterCard thanh toán bằng thẻ MasterCard cho 

dịch vụ GrabFood & GrabMart trên Ứng dụng Grab. 

- The campaign offer is applicable to transactions made via 

Mastercard within the Grab app 

- Mỗi chủ thẻ được áp dụng tối đa 02 mã GrabFood & 02 mã 

GrabMart/ tuần 

-  Promo voucher is limited to 02 GrabFood redemptions & 02 

GrabMart redemptions per cardholder per week 

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi 

khác tại Ứng dụng Grab. 

- Promotional offers cannot be combined with any other Grab 

promotions. 

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

chuyển và các phụ phí khác) 

- Redemptions are limited to order values only and not 

included in delivery fees and other costs 

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

nhất. 

- Promotions are only redeemable 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 

- Offer is based on a first come first serve basis and while 

stocks last only 

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

sách 

- The campaign will cease when the budget is fully expended 
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8.2.     Chương trình 2 – dành cho chủ thẻ Mastercard lần đầu thanh toán bằng thẻ Mastercard 

trên ứng dụng Grab 

8.2.  Program #2: applicable to the first transaction paid in Grab via Mastercard 

STT Tiêu chí Nội dung chương trình  

About the campaign 

1 
Thời gian áp dụng 

Duration 

Ngày 08/11, 22/11, 06/12, 22/12 

Discount voucher is available on 4 specific dates: 08 Nov, 

22 Nov, 06 Dec, 22 Dec.  

2 
Đối tượng áp dụng 

Eligible customers 

Chủ thẻ lần đầu thanh toán bằng thẻ Mastercard trên ứng 

dụng Grab 

Voucher is applied for the first order paid via MasterCard on 

Grab app.  

3 
Mặt hàng và địa điểm 

áp dụng 

Dịch vụ GrabFood trên ứng dụng Grab  

Orders made on GrabFood through Grab application 

4 Nội dung ưu đãi 

Chủ thẻ lần đầu thanh toán bằng thẻ Mastercard trên ứng 

dụng Grab trong thời gian khuyến mãi sẽ được tặng mã 

giảm giá như sau: 

- 50.000 đồng đối với dịch vụ GrabFood cho giao dịch 

từ 100.000 đồng trở lên 

Cardholder making the first order paid via Mastercard on 

Grab app, will receive the offer: 

- Discount 50.000 VND when ordering on GrabFood, 

applied for a minimum order of 100.000 VND 

6 
Điều kiện áp dụng 

Terms & Conditions 

- Chủ thẻ lần đầu thanh toán bằng thẻ MasterCard thanh 

toán bằng thẻ MasterCard trên Ứng dụng Grab. 

- Voucher is applied for the first order paid via 

MasterCard on Grab app. 

- Mỗi chủ thẻ được áp dụng 01 lần 

- There is only 01 redemption/ cardholder 

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi 

khác tại Ứng dụng Grab. 

- Promotional offers cannot be combined with any other 

Grab promotions. 

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

chuyển và các phụ phí khác) 

- Redemptions are limited to order values only and not 

included in delivery fees and other costs 

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

nhất. 
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Promotions are only redeemable 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 

- Offer is based on a first come first serve basis and 

while stocks last only 

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

sách 

- The campaign will cease when the budget is fully 

expended 

 


