
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVOUCHER 

 

 Bước 1:  

Ngân hàng sẽ gửi link URL của voucher có cấu trúc tương tự như 

sau  https://v.gotit.vn/5gvuFxxx  đến số điện thoại của KH. 

 Bước 2: 

KH sử dụng bằng cách mở trực tiếp link URL này trên trình duyệt của điện thoại, máy tính, máy 

tính bảng.  

 Bước 3: Có nhiều cách để sử dụng mã Evoucher 

  Đưa mã thẻ quà tặng cho nhân viên thu ngân   

Đọc mã thẻ quà tặng qua tổng đài đặt hàng của thương hiệu đối tác khi thanh toán  

Nhập mã thẻ quà tặng trên trang/ứng dụng mua hàng trực tuyến của thương hiệu đối tác khi thanh 

toán 

Mở website đối tác trực tiếp trên thẻ quà tặng để mua hàng và thanh toán 

 Xem thêm hướng dẫn sử dụng tại: https://www.gotit.vn/how-to-use 

 Thời hạn sử dụng linh hoạt: lên đến 12 tháng 

 Phiếu quà tặng dạng "code" sử dụng như tiền mặt tại hệ thống đối tác của Got It trên toàn 

quốc chi tiết tại link: https://brand.gotit.vn/. Trong đó nổi bật & được yêu thích nhất:  

 Nạp tiền điện thoại: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile, GMobile 

 Đổ xăng dầu tại PVOIL với +600 cửa hàng trên toàn quốc 

 Mua sắm trực tuyến: TIKI.VN ( mua hàng gia dụng, mỹ phẩm, sách, thực phẩm…) 

 Mua sắm ở Diamond Store, Lotte Department Store 

 Hệ thống Thế giới di động, Điện máy xanh, Bách hóa xanh. 

 Mua sắm siêu thị: Lotte Mart, Big C, Ministop, 7-Eleven,  

 Đặt hàng qua Grab: Grab Express, GrabFood, Grab Mart 

 Hệ thống xem phim CGV 

 Nhà sách Cá Chép, Đông A 

 Chuỗi cửa hàng mẹ & bé Con Cưng, Tiniworld, Toycity  

https://v.gotit.vn/5gvuF
https://www.gotit.vn/how-to-use
https://brand.gotit.vn/
http://tiki.vn/


 Hệ thống ăn uống AlFresco, Gogi, Kichi Kichi, Highlands Coffee, Phúc Long, Trung Nguyên 

Legend, Jolibee  

 Mỹ phẩm, làm đẹp Innisfree, Hasaki, Vascara, Canifa... 

 Đặt tour du lịch, vé máy bay ở Vietravel, TripU 

 Mua thuốc ở Nhà thuốc An Khang, nhà thuốc Phano, khám bệnh Careplus, Wecare247 

 Mua vàng nữ trang ở Sacombank SBJ 

 

Lưu ý khi sử dụng: 

 

- Phiếu quà tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.  

- Một hoá đơn có thể sử dụng nhiều Phiếu quà tặng, mỗi Phiếu quà tặng có giá trị sử dụng 01 lần theo thời 

hạn quy định.  

- Vui lòng xuất trình Phiếu quà tặng trước khi thực hiện thanh toán.  

- Phiếu quà tặng có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng giá trị khi sản phẩm/dịch vụ 

trên Phiếu quà tặng đã hết hàng.  

- Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền hoặc bán lại. Khách hàng sẽ trả 

thêm tiền nếu sử dụng quá giá trị Phiếu quà tặng.  

- Khách hàng tự bảo mật thông tin mã quà tặng sau khi mua.  

- Mã quà tặng sẽ không được hoàn lại khi bị mất hoặc đã sử dụng.  

- Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp khi có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng 

của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900 55 88 20 hoặc support@gotit.vn.  

- KH có thể tham khảo HDSD voucher dạng hình ảnh qua link sau: 

https://drive.google.com/file/d/13FgNOt9IVevA7BKvUc3Cc8XL_cbKFk7T/view?usp=sharing  
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