
   
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI:  

“NGÀY VÀNG ƯU ĐÃI – HOÀN TIỀN NGẬP TRÀN” 

 

I, TÊN CHƯƠNG TRÌNH: NGÀY VÀNG ƯU ĐÃI – HOÀN TIỀN NGẬP TRÀN 

 

II, THỜI GIAN TRIỂN KHAI  

Chương trình diễn ra từ ngày 30/05/2019 đến hết 31/05/2019  

 

III, NỘI DUNG KHUYẾN MÃI  

• Hoàn tiền 1% dành cho khách hàng thanh toán hóa đơn điện trên Vimo. 

• Miễn phí thanh toán cho các thẻ/tài khoản nội địa.  

 

IV, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  

• Tất cả khách hàng thanh toán hóa đơn điện. 

 

V, PHẠM VI ÁP DỤNG  

Áp dụng cho khách hàng trên toàn quốc.  

 

VI, THỂ LỆ  

1) Cách thức tham gia khuyến mãi  

• B1: Tải hoặc cập nhật app VIMO phiên bản mới nhất tại: iOS / Androids. 

• B2: Từ màn hình dịch vụ Thanh toán hóa đơn điện, chọn nhà cung cấp. 

• B3: Hoàn tất thanh toán hóa đơn để nhận được ưu đãi hoàn tiền 1%.  

2) Lưu ý  

• Không giới hạn số lần được hoàn tiền  và giá trị hoàn tiền cho mỗi khách 

hàng  

• Khách hàng được nhận tiền hoàn trong vòng 05 ngày làm việc (không kể 

ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

(Khách hàng sau 05 chưa nhận được tiền hoàn vui lòng liên hệ với VIMO 

qua hotline 1900-2079) 

• Tiền hoàn sẽ được trả về số ví VIMO mà khách hàng thực hiện thanh toán. 

3) Quy định chung  

• Kênh thanh toán: Chỉ áp dụng dịch vụ thanh toán điện qua VIMO.  

• Chương trình không áp dụng đồng thời với CTKM khác của VIMO.  

• Giao dịch bị xác định là gian lận, giả mạo thì quà tặng khuyến mại sẽ bị hủy  

• Số lượng giải thưởng có hạn, và chương trình có thể sẽ kết thúc sớm hơn khi 

hết Ngân sách khuyến mãi.   

https://itunes.apple.com/vn/app/vimo/id944575204?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.vimo


• Mọi thắc mắc về nội dung chương trình khuyến mãi và cách nhận thưởng, 

khách hàng liên hệ với VIMO qua hotline: 1900-2079 hoặc email: 

hotro@vimo.vn  

• Quyết định của VIMO là quyết định sau cùng trong mọi trường hợp tranh 

chấp, khiếu nại.  

 

  

   
 
 


