
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Thanh toán bằng thẻ Eximbank khi đặt 

hàng tại Weefee để nhận được ưu đãi hấp dẫn” 

2. Dịch vụ khuyến mại: Chủ thẻ Eximbank khi có nhu cầu thuê wifi du lịch 

tại Weefee 

3. Thời gian khuyến mại: từ 24/10/2017 đến 24/4/2018 

4. Phạm vi khuyếnmại: Toàn Quốc 

5. Đối tượng khuyến mại: Chủ thẻ Eximbank có hành trình ít nhất 3 ngày và 

đặt hàng lần đầu tiên tại Weefee 

6. Nội dung khuyến mại: Chủ thẻ Eximbank khi có nhu cầu thuê wifi du lịch 

tại Weefee nhập mã EXIMBANK để được giảm 20% khi thanh toán thông 

qua chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt và hoàn trả tiền cọc qua tài 

khoản của ngân hàng  EXIMBANK. Áp dụng cho chủ thẻ lần đầu tiên đặt 

hàng tại Weefee, mỗi chủ thẻ chỉ được sử dụng một lần khuyến mãi trên. 

7. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt 

8. Hình thức đặt hàng: đặt hàng online trên trang website của Weefee 

(https://weefeego.com/) hoặc thông qua hotline/email của Weefee. Hotline 

HCM: 0969813781, HN: 0932748795 

9. Cách thức đặt hàng:  

B1: Truy cập https://weefeego.com/ 

B2: Chọn mục“ĐặtHàng”  



 
 

B3: Sau khi chọn mục ĐặtHàng, bạn sẽ thấy giao diện như sau: 

 
 

Nhập điểm đến, ngày đi và ngày về. 



VD: 

 
 

Sau khi hoàn tất bước này, bạn bấm Gửi ngay.   

 

B4: Sau khi bấm Gửi ngay, Weefee sẽ kiểm tra hệ thống và thông báo đến 

bạn tình trạng đơn hàng của bạn. 



 
 

Sau khi được hệ thống kiểm tra đơn hàng của bạn vẫn còn hàng, bạn vui 

lòng nhập phương thức đặt hàng và phương thức giao hàng. 

 

 



 
 

Nếu có sai sót trong việc nhập ngày đi và ngày về, bạn bấm “Chọn ngày 

khác” để quay về bước  B3 và nhập lại ngày đi và ngày về. 

 

Ở cùng với trang này, bạn kéo xuống sẽ nhìn thấy được Chi  tiết đơn hàng, 

tại đây, bạn có thể nhìn thây được tát cả thông tin đơn hàng của mình và 

kiểm tra lại một lần nữa. 

 



 

Sau khi kiểm tra Chi tiết đơn hàng, bạn vui lòng nhập một số thông tin cá 

nhân 

 



Đừng quên nhập mã EXIMBANK để được giảm 20% trên đơn hàng.  

Sau khi điền đầy đủ thông tin và bạn chọn phương thức thanh toán là TIỀN MẶT 

hoặc CHUYỂN KHOẢN và nhập theo yêu cầu.  

*Nếu bạn thanh toán bằng CHUYỂN KHOẢN xin vui lòng điền thông tin tài 

khoản EXIMBANK của bạn để khuyến mãi này được áp dụng hợp lệ.  

 

*Nếu bạn chọn thanh toán bằng tiền mặt, vui lòng ghi chú số tài khoản ngân hàng 

EXIMBANK của bạn trên ô GHI CHÚ phía trên ô mã giảm giá để Weefee xác 

nhận bạn là chủ thẻ của EXIMBANK và hoàn trả tiền cọc vào tài khoản ấy cho 

bạn khi Weefee nhận lại thiết bị. 

 

Bấm Xác nhận và hoàn tất đặt hàng tại Weefee. 



 

Sau khi đặt hàng online, nhân viên Weefee sẽ liên lạc với bạn theo số điện thoại 

bạn đã đặt hàng để xác nhận đơn hàng một lần nữa.  

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline HCM: 0969813781 

Email: booking@weefeego.com 

Facebook: https://www.facebook.com/weefeego/ 

 


