
ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN VNPAY-QR 

Mã  

khuyến mại 

Đơn vị kinh doanh 

áp dụng 

Hình thức  

khuyến mại 

Thời hạn  

chương trình 

Lưu ý 

VNPAYLIXI TokyoLife Giảm 10% giá trị giao 

dịch, tối đa không quá 

100.000 đồng 

20/03 - 

30/06/2019 

 

01 lần/tuần 

VNPAYQR5 - Phong Vũ 

- FPT Shop 

Giảm 5% giá trị giao dịch, 

tối đa không quá 500.000 

đồng 

01/04 - 

30/06/2019 

01 lần/tháng 

QR10 - PayTV  

- FPT Play 

Giảm 10% giá trị giao 

dịch, tối đa không quá 

200.000đ 

05/03 - 

30/06/2019 

01 lần/tuần 

VNPAY300 - CELLPHONES 

- Di động Việt 

Giảm 300.000đ với mỗi 

giao dịch có giá trị từ 

5.000.000đ trở lên 

01/04 - 

30/6/2019 

01 lần/Đơn vị 

kinh doanh trong 

toàn chương trình. 

VNPAYP30 CELLPHONES Giảm 500.000đ với mỗi 

giao dịch có giá trị từ 

15.000.000đ trở lên 

13/04 - 

30/04/2019 

Áp dụng với 

khách hàng mua 

điện thoại Huawei 

P30, mỗi KH 1 

lần/chương trình 

VNPAYCF 
- Phúc Long 

- Feeling Tea 

Giảm 20% giá trị giao 

dịch, tối đa không quá 

20.000 đồng 

05/04 – 

10/05/2019 
01 lần/ngày 

*Thời gian áp dụng khuyến mại đối với một số mã có thể được gia hạn để tăng thêm số lượng khách 

hàng được hưởng ưu đãi, chi tiết được cập nhật tại:  https://vnpay.vn/tung-bung-giam-gia-chao-he-

qua-da-cung-vnpay-qr/ 

THÔNG TIN CHI TIẾT ƯU ĐÃI 

1. TokyoLife: 

a. Thời gian khuyến mại: Từ 20/03 đến hết ngày 30/06/2019 

b. Phạm vi khuyến mại: Tất cả các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR thuộc hệ 

thống cửa hàng của TokyoLife. 

c. Đối tượng hưởng khuyến mại: 

https://vnpay.vn/tung-bung-giam-gia-chao-he-qua-da-cung-vnpay-qr/
https://vnpay.vn/tung-bung-giam-gia-chao-he-qua-da-cung-vnpay-qr/


Tất cả khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng 

dụng Mobile Banking của các ngân hàng: Agribank, BIDV, VietinBank, 

Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, MSB, NCB, 

Nam A Bank, TPBank, MBBank, BAC A BANK, OCB. 

d. Hình thức khuyến mại: 

˗ Nhập mã khuyến mại VNPAYLIXI để được giảm giá trực tiếp 10% giá trị giao 

dịch, tối đa không quá 100.000 đồng.  

˗ Mỗi khách hàng được khuyến mại 01 lần/tuần tại tất cả các điểm chấp nhận thanh 

toán VNPAY-QR thuộc hệ thống cửa hàng của TokyoLife trong thời gian diễn ra 

chương trình. 

2. Phong Vũ: 

a. Thời gian khuyến mại: Từ 01/04 đến hết ngày 30/06/2019 

b. Phạm vi khuyến mại: Tất cả các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR thuộc hệ 

thống cửa hàng của Phong Vũ và website https://phongvu.vn/  

c. Đối tượng hưởng khuyến mại: 

Tất cả khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng 

dụng Mobile Banking của các ngân hàng: Agribank, BIDV, VietinBank, 

Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, MSB, NCB, 

Nam A Bank, TPBank, MBBank, BAC A BANK, OCB. 

d. Hình thức khuyến mại:  

˗ Nhập mã khuyến mại VNPAYQR5 để được giảm giá trực tiếp 5% giá trị giao 

dịch, tối đa không quá 500.000 đồng. 

˗ Với mỗi mã khuyến mại, khách hàng được áp dụng 01 lần/tháng tại tất cả các 

điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR thuộc hệ thống cửa hàng của Phong Vũ 

và website https://phongvu.vn/  trong thời gian diễn ra chương trình. 

3. FPT Shop: 

a. Thời gian khuyến mại: Từ 01/04 đến hết ngày 30/06/2019 

b. Phạm vi khuyến mại: Tất cả các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR thuộc hệ 

thống cửa hàng của FPT Shop. 

c. Đối tượng hưởng khuyến mại: 

Tất cả khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng 

dụng Mobile Banking của các ngân hàng: Agribank, BIDV, VietinBank, 

Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, MSB, NCB, 

Nam A Bank, TPBank, MBBank, BAC A BANK, OCB. 

d. Hình thức khuyến mại:  

https://phongvu.vn/
https://phongvu.vn/


˗ Nhập mã khuyến mại VNPAYQR5 để được giảm giá trực tiếp 5% giá trị giao 

dịch, tối đa không quá 500.000 đồng. 

˗ Khách hàng được khuyến mại 01 lần/tháng tại tất cả các điểm chấp nhận thanh 

toán VNPAY-QR thuộc hệ thống cửa hàng của FPT Shop trong thời gian diễn ra 

chương trình.  

4. PayTV/ FPT Play: 

a. Thời gian khuyến mại: Từ 05/03 đến hết ngày 30/06/2019 

b. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc, áp dụng với giao dịch thanh toán gói dịch vụ truyền 

hình PayTV và dịch vụ xem phim, truyền hình giải trí FPT Play. 

c. Đối tượng hưởng khuyến mại: 

Tất cả khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng 

dụng Mobile Banking của các ngân hàng: Agribank, BIDV, VietinBank, 

Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, MSB, NCB, 

Nam A Bank, TPBank, MBBank, BAC A BANK, OCB 

d. Hình thức khuyến mại: 

˗ Nhập mã khuyến mại QR10 để được giảm giá trực tiếp 10% giá trị giao dịch, tối 

đa không quá 200.000đ 

˗ Khách hàng được khuyến mại 01 lần/tuần khi thực hiện thanh toán gói dịch vụ 

truyền hình PayTV và dịch vụ xem phim, truyền hình giải trí FPT Play trong thời 

gian diễn ra chương trình. 

 

5. Mã khuyến mại: VNPAY300 

a. Thời gian khuyến mai: 01/04 - 30/6/2019 

b. Phạm vi khuyến mại: Tất cả các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR thuộc hệ 

thống cửa hàng của: 

- Cty TNHH TM & DV Kỹ thuật Minh Nguyệt (CELLPHONES HCM) 

- Cty CP TM Tổng hợp & Xuất nhập khẩu TVH (CELLPHONES HN) 

- Cty TNHH Công nghệ Di động Việt  

c. Đối tượng hưởng khuyến mại: 

Tất cả khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng 

dụng Mobile Banking của các ngân hàng: Agribank, BIDV, VietinBank, 

Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, MSB, NCB, 

Nam A Bank, TPBank, MBBank, BAC A BANK, OCB 

d. Hình thức khuyến mại: 

- Giảm 300.000đ với mỗi giao dịch thanh toán QR Pay thành công, áp dụng với giao 

dịch có giá trị từ 5.000.000đ trở lên  



- Mỗi khách hàng được hưởng KM tối đa 01 lần/Merchant/toàn bộ chương trình   

 

6. Mã khuyến mại: VNPAYP30 

a. Thời gian khuyến mai: 13/04 - 30/04/2019 

b. Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng mua điện thoại Huawei P30 thanh toán 

bằng QR Pay tại các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR thuộc hệ thống cửa hàng 

của CELLPHONES. 

c. Ngân hàng áp dụng: Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, 

VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, MSB, NCB, Nam A Bank, TPBank, 

MBBank, BAC A BANK, OCB 

d. Hình thức khuyến mại: 

- Giảm 500.000đ với mỗi giao dịch thanh toán QR Pay thành công, áp dụng với giao 

dịch có giá trị từ 15.000.000đ trở lên  

- Mỗi khách hàng được hưởng KM tối đa 01 lần khuyến mại trong toàn thời gian 

diễn ra chương trình. 

7. Mã khuyến mại: VNPAYCF 

a. Thời gian khuyến mai: 05/04 - 10/05/2019 

b. Phạm vi khuyến mại: Tất cả các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR thuộc hệ 

thống cửa hàng của: 

- Phúc Long Coffee & Tea 

- Trà Sữa Feeling Tea 

c. Đối tượng hưởng khuyến mại: 

Tất cả khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng 

dụng Mobile Banking của các ngân hàng: Agribank, BIDV, VietinBank, 

Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, MSB, NCB, 

Nam A Bank, TPBank, MBBank, BAC A BANK, OCB 

d. Hình thức khuyến mại: 

- Giảm giá trực tiếp 10% với mỗi giao dịch thanh toán QR Pay thành công, tối đa 

không quá 20.000đ 

- Mỗi khách hàng được hưởng KM tối đa 01 lần/ngày/Merchant trong toàn thời 

gian diễn ra chương trình  

 

Ngoài các ưu đãi trên, khách hàng thanh toán bằng VNPAY-QR còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp 

dẫn khác, chi tiết xem tại: 

https://vnpay.vn/tung-bung-giam-gia-chao-he-qua-da-cung-vnpay-qr/   

https://vnpay.vn/tung-bung-giam-gia-chao-he-qua-da-cung-vnpay-qr/

