ĐI WINMART
DÙNG THẺ VIETABANK NAPAS - RINH IPHONE 13 PRO MAX”
1. Chương trình khuyến mại: “ĐI WINMART – DÙNG THẺ NAPAS – RINH
IPHONE 13 PRO MAX”
• Đối tượng áp dụng: Mỗi ngày trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại,
khách hàng sở hữu thẻ VIETABANK NAPAS và tài khoản VinID.
• Thời gian áp dụng: từ 20/06/2022 đến hết ngày 31/07/2022
• Nội dung khuyến mại: Khách hàng sẽ nhận được tối thiểu 01 lượt quay may
mắn và tối đa 10 lượt quay may mắn để tham gia chương trình “Vòng quay may
mắn” (sau đây gọi chung là “Lượt quay”) trong mục “Săn Thưởng” trên Ứng
dụng VinID.
• Điều kiện áp dụng: Với mỗi hoá đơn có giá trị thanh toán từ 100,000 VNĐ
thành công bằng thẻ Chip VIETABANK NAPAS theo hình thức
Contact/Contactless (bắt đầu bằng số thẻ 9704) cho các đơn hàng tại các Đơn vị
chấp nhận thẻ thuộc hệ thống WinMart/WinMart+ trên toàn quốc và có tích điểm
qua ứng dụng VinID.
• Quà tặng:

2. Chương trình 02: Vòng quay may mắn – Xài thẻ liền tay, Săn ngàn quà hay
• Thời gian áp dụng: 16/09/2022 đến hết ngày 24/10/2022
• Nội dung khuyến mại: Quay số trúng thưởng để chọn lựa Khách Hàng may
mắn trong danh sách các Khách Hàng đủ điều kiện để tham gia quay thưởng.
• Điều kiện áp dụng: Với mỗi đơn hàng từ 100.000 VND (Bằng chữ: Một
trăm nghìn đồng) trở lên thanh toán thành công bằng thẻ chip VIETABANK
NAPAS Contact/Contactless tại các Đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc và có tích
điểm VinID bằng ứng dụng VinID sẽ nhận được 01 (một) lượt quay cho mỗi giao
dịch thành công để có cơ hội quay thưởng (“Giao Dịch Thành Công”).
3. Chương trình 03 và 04: Tặng điểm VinID Đi WINMART/WINMART+ dùng
thẻ chip VIETABANK NAPAS
• Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022
• Nội dung khuyến mại: Hoàn 50% giá trị giao dịch (tối đa 2,500 điểm VinID
tương đương 25,000 VNĐ) vào tài khoản VinID của Khách Hàng khi đáp ứng
đồng thời các điều kiện Chương Trình.
• Điều kiện áp dụng: Khách hàng phát sinh giao dịch tích điểm qua Ứng dụng
VinID và thanh toán bằng thẻ chip VIETABANK NAPAS khi mua sắm tại hệ
thống Siêu thị WINMART/WINMART+.
4. Thể lệ chi tiết xem tại website của Winmart: https://vinid.net/the-le/the-ledung-the-napas-rinh-iphone13/
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

