[ZaloPay] CTKM Thanh toán Nước trên Zalo

Thanh toán Nước trên Zalo - Giảm đến 50K
Cùng cơ hội trúng Vàng, Tiền mỗi tuần
Từ 01/04/2022 đến 03/05/2022, Khách hàng thanh toán hóa đơn Nước qua Zalo được nhận ngẫu nhiên
phiếu giảm giá 50.000đ hoặc 20.000đ
Đối tượng hưởng khuyến mãi:
Khách hàng lần đầu thanh toán hóa đơn (Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí,
Vay tiêu dùng) bằng ví ZaloPay

Đặc biệt, với mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn từ 50.000đ trở lên, khách hàng có thể sử dụng mã giao
dịch để tham gia chương trình “Trả hóa đơn Trúng vàng” của ZaloPay và có cơ hội trúng Vàng, Tiền
mỗi tuần
Thông tin giải thưởng
Các giải thưởng được chia làm hai hạng mục: giải tháng và giải tuần. Trong đó:
Giải tháng:
+ 05 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2 chỉ vàng
Giải tuần
+ 05 giải nhất, mỗi giải trị giá 500.000vnd
+ 10 giải nhì, mỗi giải trị giá 200.000vnd
+ 20 giải ba, mỗi giải trị giá 100.000vnd
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Chi tiết chương trình Trả hóa đơn Trúng vàng xem tại đây:
https://promotion.zalopay.vn/promotion/detail?id=824
Quy định
+ Mỗi một khách hàng tại một thời điểm nhất định chỉ được sở hữu 01 Phiếu giảm giá của
chương trình
+ Một khách hàng chỉ được nhận và sử dụng 01 Phiếu giảm giá trong suốt chương trình
+ Chương trình áp dụng cho khách hàng đang không sở hữu bất kỳ phiếu giảm giá nào đang còn
hạn sử dụng
+ Phiếu giảm giá áp dụng khi thanh toán hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Vay tiêu
dùng, Chung cư, Học phí có giá trị từ 200.000đ trở lên
+ Hạn sử dụng được nêu trong chi tiết phiếu giảm giá
+ Chương trình không áp dụng cho: Tài khoản Zalo được tạo mới hoặc hoạt động không thường
xuyên; Khách hàng không nằm trong danh sách tài khoản hạn chế nhận ưu đãi của ZaloPay; Thẻ
ảo, thẻ prepaid
+ Mỗi khách hàng / ZaloPay ID / điện thoại chỉ được tham gia 1 lần trong suốt chương trình
+ Không áp dụng hoàn tiền hoặc hủy đối với các giao dịch được hưởng khuyến mãi.
+ Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu: Hệ thống phát hiện dấu hiệu đầu cơ gian lận từ
phía người dùng/đối tác; Hết số lượng voucher phát ra trên hệ thống; Chương tình hết ngân sách
khuyến mãi
+ Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối cùng. ZaloPay hỗ trợ
giải quyết các khiếu nại trong 3 ngày kể từ khi kết thúc chương trình
Thông tin liên hệ:
Hotline: 1900 54 54 36
Email: hotro@zalopay.vn
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