
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“ĐẠI TIỆC ƯU ĐÃI - GIẢM 50% CÁC DỊCH VỤ” 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Đại tiệc ưu đãi - Giảm 50% các dịch vụ” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 09/05/2022 đến hết ngày 07/07/2022 (60 ngày) 

4. Đối tượng áp dụng khuyến mại:  

Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Easy OceanBank Mobile 

5. Nội dung chương trình khuyến mại: Giảm giá trực tiếp khi đặt vé tàu hỏa, vé xe khách, vé máy 

bay trên Ứng dụng Easy OceanBank Mobile, cụ thể: 

STT Nội dung Mã KM 
Số lượng 

KM 

Tổng giá trị KM 

(VND) 

1 

Giảm 50% giá trị giao dịch (tối đa 

200.000VND) khi đặt vé máy bay trên Easy 

OceanBank Mobile: 

100 giao dịch được hưởng khuyến mại/ngày 

VNPAY200 24.000 4.800.000.000 

2 

Giảm 50% giá trị giao dịch (tối đa 

50.000VND) khi thực hiện giao dịch trên 

Easy OceanBank Mobile: 

- Đặt vé tàu hỏa: 

1.000 giao dịch được hưởng khuyến 

mại/ngày 

- Đặt vé xe khách: 

1.000 giao dịch được hưởng khuyến 

mại/ngày 

VNPAY50 240.000 12.000.000.000 

TỔNG CỘNG 264.000 16.800.000.000 

Lưu ý: Với mỗi dịch vụ, mỗi khách hàng được sử dụng khuyến mại 01 lần mỗi tuần 

6. Các quy định khác: 

- Nếu khách hàng được hưởng khuyến mại đồng ý, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt 

Nam (VNPAY, đơn vị tài trợ chi phí khuyến mại) sẽ sử dụng tên và hình ảnh của người được 

hưởng khuyến mại cho mục đích truyền thông 

- VNPAY hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc triển khai tổ chức chương trình khuyến mại phải 

đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, VNPAY có 

trách nhiệm trực tiếp giải quyết. Trường hợp không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử 

lý theo quy định của pháp luật hiện hành 

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, xin vui lòng liên hệ Hotline 1800 

58 88 15, email: support@oceanbank.vn.  

 

mailto:support@oceanbank.vn

