
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Ưu đãi giảm 50K cho hóa đơn Pizza Hut khi thanh toán 

bằng ví Momo có liên kết Tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank 

 

1. Nội dung khuyến mãi:  

Nhập mã PZHUTMM để được giảm 50.000đ cho đơn hàng Pizza Hut từ 280.000đ bằng ví điện 

tử Momo có liên kết với tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank. 

2. Thời gian ưu đãi 

Từ 03/06/2022 đến 03/07/2022 

3. Hình thức thanh toán 

Thanh toán qua ví điện tử Momo có liên kết tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank  

4. Hướng dẫn nhận ưu đãi 

- Kết nối ví Momo với tài khoản thanh toán/thẻ OceanBank 

- Thanh toán và nhập mã qua website của Pizza Hut bằng thiết bị máy tính - laptop: 

▶ Truy cập vào website pizzahut.vn và tiến hành đặt món. 

▶ Nhập thông tin giao hàng và chọn thanh toán bằng MoMo. 

▶ Chọn "Quét mã" và quét mã thanh toán sau đó nhập số tiền cần thanh toán. 

▶ Tại màn hình Thanh toán an toàn, bấm “Chọn thẻ quà tặng” và nhập mã “PZHUTMM” > Chọn 

“Xác nhận”. 

- Thanh toán và nhập mã qua website của Pizza Hut bằng điện thoại di động: 

▶ Truy cập vào website pizzahut.vn và tiến hành đặt món. 

▶ Nhập thông tin giao hàng và chọn thanh toán bằng MoMo. 

▶ Website pizzahut.vn sẽ dẫn sang màn hình Thanh toán an toàn, bấm “Chọn thẻ quà tặng” và 

nhập mã “PZHUTMM” > Chọn “Xác nhận”. 

5. Điều kiện và điều khoản: 

 Chương trình áp dụng cho toàn bộ người dùng MoMo đang liên kết với ngân hàng, đã xác 

thực tài khoản/định danh ví điện tử theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trước khi tham 

gia chương trình. 

 Mỗi khách hàng được nhập mã và hưởng ưu đãi 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra 

chương trình (1 lần/1SDT/1CMND).  

 Khách hàng nhập mã “PZHUTMM” tại màn hình thanh toán để được giảm 50.000đ cho hóa 

đơn từ 280.000đ trở lên.  



 

 Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác và không áp 

dụng cho thanh toán bằng nguồn tiền Ví Trả Sau.   

 Chương trình áp dụng với khách hàng thanh toán tại website/app của Pizza Hut trong thời 

gian diễn ra chương trình.   

 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn thanh toán để trải nghiệm thanh toán và nhận ưu đãi được diễn 

ra tốt nhất. 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – OceanBank 

 
 
 


