NẠP VINA TẶNG 100K

Thời gian triển khai: Từ nay đến 31/10/2018
Nội dung chương trình: Khi nạp tiền điện thoại Vinaphone qua Ví TrueMoney với mệnh giá từ
200,000đ trở lên, Khách hàng sẽ được hoàn tiền ngay 100,000đ vào tài khoản Ví..
Điều khoản và điều kiện:
 Chương trình chỉ áp dụng cho người dùng mới của Ví TrueMoney. Người dùng mới là
người dùng tải đăng ký tài khoản Ví lần đầu, và hoàn tất định danh tài khoản trong
khoảng thời gian diễn ra chương trình.
 Để nạp tiền điện thoại và nhận hoàn tiền, bạn cần hoàn thành xác thực tài khoản Ví của
mình.
 Chương trình áp dụng cho cả 02 hình thức: mua mã thẻ điện thoại Vinaphone và nạp tiền
điện thoại trực tiếp cho thuê bao Vinaphone.
 Mỗi tài khoản Ví TrueMoney được hưởng ưu đãi tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra
chương trình.
 TrueMoney Việt Nam có quyền từ chối trao khuyến mại với các tài khoản Ví có hành vi
gian lận khuyến mại. Các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn
các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản Ví TrueMoney ảo, sử dụng
thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ Ví TrueMoney để xác thực tài khoản,
thực hiện bất cứ hành vi nào để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.
 Chương trình có thể kết thúc khi hết thời hạn, hoặc hết ngân sách khuyến mại, tùy thuộc
vào điều kiện nào xảy ra trước.
 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng thuộc về TrueMoney Việt
Nam.
Hướng dẫn mua mã thẻ nạp qua Ví Truemoney:
Bước 1: Truy cập Ví TrueMoney, chọn biểu tượng “Mua thẻ điện thoại” trên màn hình Ví.
Bước 2: Lựa chọn mạng Vinaphone.

Bước 3: Lựa chọn mệnh giá.
Bước 4: Xác nhận thanh toán.
Khách hàng kiểm tra thông tin mua mã thẻ nạp. Sau đó chọn “Trượt để thanh toán”
Bước 5: Copy mã giao dịch
Bạn đã mua thẻ nạp điện thoại qua Ví TrueMoney thành công. Tiến hành copy
serial/mã pin để tiến hành nạp thẻ.
Nhập mã xác nhận OTP được gửi tới số điện thoại đăng ký Ví của bạn, và hoàn tất
giao dịch nạp thẻ.

