
ƯU ĐÃI GRAB DÀNH CHO CHỦ THẺ VIETCOMBANK 
 

 

 
*Ưu đãi 40.000đ x 1 chuyến GrabBike   
 
Từ ngày 01/07 đến 31/07/2019, nhận ngay ưu đãi 40.000đ x 1 chuyến GrabBike khi nhập mã NEWGB 

khi LẦN ĐẦU TIÊN thanh toán không dùng tiền mặt (bao gồm qua Thẻ hoặc bằng Ví điện tử Moca 
trên ứng dụng Grab).  

   
Chi tiết như sau: 

 Áp dụng cho các dịch vụ GrabBike trên toàn quốc. 
 Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán dịch vụ Grab không sử dụng tiền 

mặt (bao gồm thanh toán trực tiếp qua thẻ hoặc thanh toán qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng 
Grab) 

 Ưu đãi không áp dụng cho những khách hàng từng thanh toán không sử dụng tiền mặt cho bất 
cứ dịch vụ Grab nào trước đây. Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ 
phí (nếu có) cho tài xế. 

 Mỗi khách hàng chỉ nhận được 01 ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.  
 Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông 

báo trước. 

 

  
*Ưu đãi 75.000đ x 1 chuyến GrabCar 
  
Từ ngày 01/07 đến 31/07/2019, nhận ngay ưu đãi 75.000đ x 1 chuyến GrabCar khi nhập mã NEWGC 
khi LẦN ĐẦU TIÊN thanh toán không dùng tiền mặt (bao gồm qua Thẻ hoặc bằng Ví điện tử Moca 
trên ứng dụng Grab) 



   
Chi tiết như sau: 

 Áp dụng cho các dịch vụ GrabCar trên toàn quốc. 
 Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán dịch vụ Grab không sử dụng tiền 

mặt (bao gồm thanh toán trực tiếp qua thẻ hoặc thanh toán qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng 
Grab) 

 Ưu đãi không áp dụng cho những khách hàng từng thanh toán không sử dụng tiền mặt cho bất 
kỳ dịch vụ Grab nào trước đây.  

 Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế. 
 Mỗi khách hàng chỉ nhận được 01 ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.   
 Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông 

báo trước. 

 


