
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Giảm 10K khi đặt món trên LoShip bằng ví Zalopay kết nối tài khoản/ 

Thẻ OceanBank  

1. Nội dung khuyến mãi:  

 Giảm 10K khi thanh toán đặt món đơn hàng từ 30K trở lên trên LoShip và thanh toán bằng ví 

ZaloPay kết nối tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank 

2. Thời gian ưu đãi 

Từ ngày 10/04/2022 đến ngày 30/04/2022 

3. Hình thức thanh toán 

Thanh toán trên website hoặc ứng dụng LoShip, chọn ví ZaloPay.kết nối tài khoản thanh 

toán/Thẻ ATM OceanBank 

4. Hướng dẫn nhận ưu đãi 

- Kết nối ví ZaloPay với tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank 

- Bước 1: Đăng nhập vào Loship, chọn sản phẩm, chọn thanh toán bằng ZaloPay.   

- Bước 2: Trên màn hình Ứng dụng ZaloPay, khách hàng sẽ nhận được thẻ quà tặng giảm giá 

10K cho đơn hàng từ 30K. Khách hàng kiểm tra giá trị đơn hàng sau giảm giá.   

- Lưu ý: 30K là giá trị đơn hàng thanh toán trên màn hình thanh toán ZaloPay.   

- Bước 3: Chọn xác nhận thanh toán & hoàn tất đơn hàng. 

5. Điều kiện và điều khoản: 

 Ưu đãi giảm giá 10K cho đơn hàng từ 30K dành cho Khách hàng thanh toán ZaloPay trên 

Website và Ứng dụng đặt món Loship.   

 Thanh toán với nguồn tiền bất kỳ.   

 Mỗi tài khoản ZaloPay hưởng Ưu đãi 1 lần trong suốt thời gian chương trình.   

 Không áp dụng hoàn hủy với các giao dịch hưởng Ưu đãi.   

 Trường hợp Zion xác định khách hàng có gian lận, giả mạo, đầu cơ, không đảm bảo an toàn 

bảo mật thanh toán hoặc giao dịch phải hoàn trả thì Zion có quyền không khuyến mại cho 

Khách hàng.   

 Thông tin ghi nhận tại Hệ thống cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ZaloPay là căn cứ xác 

định khách hàng thỏa các điều kiện của chương trình khuyến mại này.   

 Ban tổ chức sẽ không giải quyết các trường hợp Khách hàng khiếu nại về chương trình sau 

ngày 03/05/2022. 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – OceanBank 

 
 
 
 
 
 


