
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

Giảm ngay 10K khi thanh toán đơn hàng Rau Má Mix bằng ví Zalopay kết nối 

tài khoản thanh toán/Thẻ OceanBank  

1. Nội dung khuyến mãi:  

Giảm ngay 10K khi thanh toán đơn hàng nước uống Rau Má Mix  từ 40K bằng ví ZaloPay kết 

nối tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank 

2. Thời gian ưu đãi 

Từ ngày 05/05/2022 đến ngày 31/05/2022 

3. Hình thức thanh toán 

Thanh toán bằng ví ZaloPay kết nối tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank 

4. Hướng dẫn nhận ưu đãi 

- [1] Liên kết Ví ZaloPay với tài khoản thanh toán/Thẻ ATM OceanBank 

- [2] Đến các cửa hàng Rau Má Mix, order món nước yêu thích 

- [3] Mở ZaloPay, quét QR thanh toán tại quầy 

- [4] Nhận món và thưởng thức. 

5. Điều kiện và điều khoản: 

 Chương trình không áp dụng cho tài khoản Zalo không hoạt động thường xuyên hoặc tài 

khoản ZaloPay được hệ thống xác định có những dấu hiệu bất thường trong quá trình sử 

dụng.  

 Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khác.    

 Mỗi khách hàng/ZaloPay ID/số điện thoại được sử dụng 01 lần khuyến mãi trong suốt thời 

gian chương trình.  

 Không áp dụng cho khách hàng đã hưởng ưu đãi từ chương trình khuyến mãi khác của 

ZaloPay tại Cửa hàng Rau Má Mix trong tháng 5 

 Chương trình không áp dụng cho thẻ ảo, thẻ prepaid.  

 Không áp dụng hoàn tiền hoặc hủy hoặc đổi trả đơn hàng đối với các giao dịch được hưởng 

khuyến mãi.  

 ZaloPay sẽ chỉ hỗ trợ giải quyết các khiếu nại sau 3 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình 

khuyến mãi.  

 Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu đầu cơ gian lận 

từ phía người dùng/ đối tác hoặc hết lượng Voucher phát ra trên hệ thống hoặc khi chương 

trình hết ngân sách khuyến mãi.  

 Khi gặp vấn đề về thanh toán: Vào Ứng dụng ZaloPay chọn “Cá nhân”, chọn “Trung tâm hỗ 

trợ” để gửi yêu cầu hỗ trợ. 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – OceanBank 

 



 

 
 
 
 
 


