
MASTERCARD CÓ BE ĐƯA ĐÓN – CÙNG BE ĂN NGON 
 

 

• Thời gian chương trình: từ 18/12/2022 tới 31/03/2023 

 

  

Chương trình Điều kiện áp dụng 

#MasterCard - Ưu đãi 
15K beDelivery (chuyến 
≥ 30K) 

Be và MasterCard tặng Quý khách ưu đãi giảm 15.000đ cho các chuyến 
beDelivery từ 30.000đ.  
Lưu ý: 
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán bằng thẻ MasterCard.  
- Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.  
- Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.  
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí. 

#MasterCard - Ưu đãi 
15K beBike (chuyến ≥ 
30K) 

Be và MasterCard tặng Quý khách ưu đãi giảm 15.000đ cho các chuyến 
beBike từ 30.000đ. 
Lưu ý: 
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán bằng thẻ MasterCard. 
- Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ. 
- Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be. 
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí. 

#MasterCard - Ưu đãi 
35K beCar/beTaxi 
(chuyến ≥ 70K) 

Be và MasterCard tặng Quý khách ưu đãi giảm 35.000đ cho các chuyến 
beCar/beTaxi từ 70.000đ. 
Lưu ý: 
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán bằng thẻ MasterCard. 
- Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ. 
- Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be. 
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí. 

#MasterCard - Ưu đãi 
50% beFood (tối đa 
35K) 

Be và MasterCard tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đa 35.000đ cho 
các đơn hàng beFood. 
Lưu ý: 
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán bằng thẻ MasterCard. 
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí. 



 
 

• Campaign period: 18th Dec 2022 to 31st Mar 2023  

 

TITLE TnC 

#MasterCard - Discount 
15K beDelivery (trip ≥ 
30K) 

Be and MasterCard offer promotional schemes of Discount 15.000 VND 
for beDelivery trip ≥ 30.000 VND 

Note: 
- Promotions are applied in the provinces/cities where the service is 
provided.  
- The promotion is only applied for MasterCard.  
- Offer cannot be used with other promotions of Be.  
- Promotion does not include surcharges. 

#MasterCard - Discount 
15K beBike (trip ≥ 30K)  

Be and MasterCard offer promotional schemes of Discount 15.000 VND 
for beBike trip ≥ 30.000 VND 

Note: 
- Promotions are applied in the provinces/cities where the service is 
provided.  
- The promotion is only applied for MasterCard.  
- Offer cannot be used with other promotions of Be.  
- Promotion does not include surcharges. 

#MasterCard - Discount 
35K beCar/beTaxi (trip 
≥ 70K) 

Be and MasterCard offer promotional schemes of Discount 35.000 VND 
for beCar/beTaxi trip ≥ 70.000 VND  
Note: 
- Promotions are applied in the provinces/cities where the service is 
provided.  
- The promotion is only applied for MasterCard.  
- Offer cannot be used with other promotions of Be.  
- Promotion does not include surcharges. 

#MasterCard - Discount 
50% beFood (max 35K) 

Be and MasterCard offer promotional schemes of 50% off max 35.000 
VND for beFood order. 
Lưu ý: 
- The promotion is only applied for MasterCard.  
- Promotion does not include surcharges. 


