
THỨ SÁU VUI VẺ VỚI THẺ NAPAS 

HOÀN THÊM 10% VÀO VINID KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ PLUS 

Thời gian áp dụng: Từ 09h00 đến 12h00 tất cả các ngày Thứ Sáu hàng tuần từ 30/06/2017 đến 17/11/2017. 

Nội dung ưu đãi: 

- Hoàn thêm 10%, tối đa 100.000 đồng, vào tài khoản điểm VinID cho 200 khách hàng đầu tiên mua sắm thành 

công bằng thẻ thanh toán nội địa (thẻ ATM) trên website và ứng dụng di động Adayroi trong Thời gian áp dụng. 

- Chương trình được áp dụng đồng thời với chính sách tặng điểm VinID của VinGroup.  

Điều kiện áp dụng: 

- Mỗi khách hàng được áp dụng 1 lần/ ngày, căn cứ theo số thẻ hoặc tài khoản giao dịch của khách hàng mở tại 

các ngân hàng sau:  

 

- Áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên Thanh toán bằng thẻ ATM trong thời gian áp dụng. 

- Không áp dụng cho mặt hàng: Thẻ cào, Bia, Dầu ăn, thẻ Gift Card, Bỉm, Sữa trẻ em.  

- Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hoàn, hủy, hoặc đổi trả. 

- Chương trình chỉ áp dụng đối với khách lẻ; Adayroi được quyền từ chối áp dụng đối với các đơn hàng có cơ sở 

chứng minh là đơn vị mua đi bán lại.  

Thời gian trả thưởng: 

Khách hàng sẽ được hoàn điểm VinID tích lũy theo tháng trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp.  

Lưu ý: 

- Khách hàng phải đăng ký tài khoản VinID để nhận thưởng của chương trình.  

- Khách hàng chưa có tài khoản VinID  có thể đăng ký trực tuyến tại đây https://www.vinid.net/vn/huong-dan-mo-

the-st13.  

- Khách hàng có thể kiểm tra thông tin điểm VinID đã được tích lũy tại đây 

https://authen.adayroi.com/VinCard/UserCardInfo.   

- Điểm VinID của khách hàng có giá trị tiêu dùng ngay sau 24h với tỷ lệ quy đổi: 1 điểm tương đương 1.000 VND; 

khách hàng có thể sử dụng tính năng tiêu điểm ngay tại giao dịch thứ 02 tại các điểm kinh doanh thuộc Tập đoàn 

Vingroup gồm Vincharm Spa, Vinpearl, Almaz, Vinmec, Vinpearl Land, Vinpearl Golf, VinPro, VinDS, VinMart, 

Vinschool và Adayroi.com. Chi tiết tại đây https://www.adayroi.com/quyen-loi-khach-hang.  

Số Hotline tổng đài Adayroi: 1900 1901 
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