
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Ưu đãi 30% khi thanh toán hóa đơn nhà hàng qua ví Moca 

Có liên kết với OceanBank 

1. Nội dung khuyến mãi:  

 Ưu đãi 30% tối đa 40.000 khi thanh toán hóa đơn nhà hàng qua ví Moca có liên kết với 

OceanBank 

2. Thời gian khuyến mãi 

 Từ 04/04/2021 đến 04/05/2021 

3. Loại thẻ áp dụng: Thẻ Visa Debit, Thẻ VISA Credit OceanBank 

4. Hướng dẫn nhận ưu đãi 

 Bước 1: Quét mã QR và nhập số tiền cần thanh toán. 

 Bước 2: Nhập mã để nhận giá ưu đãi 

 Bước 3: Chọn Use now/ Sử dụng bây giờ 

 Bước 4: Kiểm tra và trượt để thanh toán. 

5. Danh sách cửa hàng ưu đãi : Al Fresco’s, Burger King, Domino’s Pizza, Popeyes, Long 

Monaco, CƠM NGON LẨU CÔNG CHÚA, CƠM TẤM CALI, Jaspas, Pepperonis, Bún Đậu A 

Chảnh, Le Monde Steak, Yakimono 

6. Điều kiện và điều khoản: 

 Nhập mã GIAMSAU30 để được giảm ngay 30% tối đa 40,000 VNĐ trên t ng hóa đơn khi thanh 

toán tại cửa hàng qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab. 

 Áp dụng tại tất cả các hệ thống của cửa hàng có tham gia chương trình tại TP. Hồ Chí Minh và 

TP. Hà Nội có chấp nhận thanh toán bằng Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab. 

 Được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác tại cửa hàng. 

 Mã không có giá trị quy đ i thành tiền mặt. 

 Một mã ưu đãi chỉ áp dụng cho 1 đơn hàng. 

 Mã ưu đãi chỉ áp dụng khi thanh toán qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab tại cửa hàng. 

 Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng Grab mới nhất. 

 Chỉ áp dụng tại các cửa hàng có thông tin chương trình ưu đãi. 

 Số lượng ưu đãi có giới hạn và chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. 

 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – OceanBank 

 
 
 



 

 
 
 


