
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VINID & NAPAS 

I. Địa điểm và phạm vi áp dụng: Các siêu thị VinMart, Siêu thị Vinmart 4.0 và Cẩm Nang Mua Sắm 

triển khai tính năng Scan&Go của VinID (VinGroup) trên phạm vi Toàn quốc.  

II. Thời gian áp dụng: Từ 15/10/2019 đến 14/11/2019 hoặc triển khai chương trình đến khi hết ngân 

sách, tùy điều kiện nào đến trước.  

III. Đối tượng áp dụng: Khách hàng sở hữu thẻ thanh toán Plus và ứng dụng di động VinID. 

IV. Nội dung chương trình 

1. Chương trình bốc thăm trúng thưởng  

- Mỗi giao dịch của KH thỏa điều kiện: (i) giá trị giao dịch từ 300.000 VND, (ii) sử dụng tính 

năng Scan & Go trên App VINID và (iii) thanh toán bằng thẻ NAPAS qua POS tại quầy thanh 

toán tại VinMart hoặc thanh toán trực tuyến (chọn phương thức “Thẻ ATM nội địa”) trên ứng 

dụng VinID trong thời gian chương trình sẽ có 01 cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng. 

- Cơ cấu giải thưởng:  

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng 
Trị giá giải thưởng 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Giải đặc biệt 

(01 GIẢI) 

Combo 01 điện thoại Iphone 

11 Pro Max 256GB và Phiếu 

mua hàng Scan & Go trị giá 12 

triệu đồng trong thời hạn 12 

tháng kể từ thời điểm nhận 

được Phiếu mua hàng  

49.600.000 49.600.000 

Giải nhất 

(05 GIẢI) 

Combo 01 đồng hồ Apple 

Watch series 4 và Phiếu mua 

hàng Scan & Go trị giá 6 triệu 

đồng trong thời hạn 6 tháng lể 

từ thời điểm nhận được Phiếu 

mua hàng 

16.900.000 84.500.000 

Giải nhì 

(10 GIẢI) 

Combo 01 tai nghe AirPods 2 

và Phiếu mua hàng Scan & 

Go trị giá 3 triệu đồng trong 

thời hạn 3 tháng lể từ thời điểm 

nhận được Phiếu mua hàng  

8.210.000 82.100.000 



Giải ba 

(20 GIẢI) 

Phiếu mua hàng Scan & Go trị 

giá 1 triệu đồng trong thời hạn 

1 tháng lể từ thời điểm nhận 

được Phiếu mua hàng  

1.000.000 20.000.000 

Giải khuyến khích 

(50 GIẢI) 

Phiếu mua hàng Scan & Go trị 

giá 500.000 VND trong thời 

hạn 1 tháng lể từ thời điểm 

nhận được Phiếu mua hàng  

500.000 25.000.000 

Tổng giá giải thưởng  261.200.000 

- Voucher quà tặng sẽ được gửi tặng vào mục “Voucher của tôi” trên ứng dụng VinID. 

- Giải thưởng có thể quy đổi thành số điểm VinID tương ứng tùy thuộc vào sự lựa chọn của 

khách hàng. 

- Hình thức bố thăm trúng thưởng: Quay số bằng phần mềm trực tuyến trúng thưởng trên 

Fanpage VinID vào ngày 5/12/2019. 

- Chương trình áp dụng cho giao dịch thanh toán đơn hàng sử dụng tính năng Scan& Go trực 

tiếp trên App VINID với phương thức “Thẻ ATM nội địa” và trực tiếp qua POS tại quầy thanh 

toán sử dụng thẻ NAPAS.  

- Số cơ hội tham gia quay số của mỗi Khách hàng là không giới hạn. 

- Ngân sách chương trình bốc thăm trúng thưởng: 261.200.000 VND. 

- Hoàn điểm cho chủ tài khoản VinID  

- Hoàn tiền mặt hình thức cộng điểm vào tài khoản VinID cho các khách hàng (tính trên 1 số 

tài khoản VinID) thực hiện giao dịch thỏa mãn điều kiện: (i) giá trị giao dịch từ 300.000 VND, 

(ii) sử dụng tính năng Scan& Go trên App VINID và (iii) thanh toán bằng thẻ NAPAS trực tiếp 

qua POS tại quầy thanh toán tại VinMart hoặc chọn phương thức “Thẻ ATM nội địa” trên ứng 

dụng VinID trong thời gian áp dụng chương trình. Cụ thể:  

• Đối với Khách hàng chưa sử dụng tính năng Scan & Go:  

o Hoàn 100 điểm VinID (tương ứng với 100.000 VND) cho giao dịch lần đầu tiên  

o Hoàn 50 điểm VinID (tương ứng với 50.000 VND) cho giao dịch tiếp theo  

• Đối với Khách hàng đã sử dụng Scan & Go: Hoàn 50 điểm VinID (tương ứng với 50.000 

VND) cho 02 giao dịch đầu tiên thỏa mãn thỏa mãn điều kiện chương trình.  

- Chương trình không áp dụng với các giao dịch hoàn, hủy, đổi trong thời gian Chương trình 

Các thông tin khác vui lòng tham khảo thông tin chương trình tại website: https://vinid.net/uu-dai/lan-

dau-mua-scango-truc-tiep-tren-app-nhan-ngay-qua-khung/ hoặc liên hệ Hotline: 1900 6622.  
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