
KHUYẾN MẠI 

GIẢM NGAY 15% KHI CHẠM ĐỂ THANH TOÁN BẰNG THẺ MASTERCARD® 

TẠI MINISTOP 

1. NỘI DUNG 

Quý khách sẽ được giảm ngay 15% - tối đa 100.000đ khi CHẠM ĐỂ THANH TOÁN bằng 

thẻ Mastercard® không tiếp xúc, cho đơn hàng từ 20.000đ, tại các cửa hàng Ministop. 

2. THỜI GIAN 

Thời gian khuyến mại: Từ 01/02/2023 – 01/03/2023, hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi. 

3. ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH 

Tất cả các khách hàng đến mua sản phẩm và thanh toán bằng thẻ Mastercard® tại các 

cửa hàng Ministop. 

4. CÁCH HƯỞNG ƯU ĐÃI 

[1] Khi thanh toán đơn hàng từ 20.00đ tại cửa hàng Ministop, quý khách thông báo cho 

thu ngân sẽ thanh toán bằng cách chạm thẻ Mastercard® không tiếp xúc. 

 

(Hình minh họa thẻ Mastercard® có tính năng thanh toán không tiếp xúc) 

[2] Thu ngân sẽ kiểm tra thẻ của quý khách trên thiết bị thanh toán Payoo POS và áp dụng 

ưu đãi giảm 15% - tối đa 100.000đ cho đơn hàng. Quý khách kiểm tra lại giá trị đơn hàng 

sau giảm giá trước khi tiến hành thanh toán. 

 [3] Thu ngân tiến hành thanh toán giá trị đơn hàng sau giảm giá cho quý khách trên thiết 

bị Payoo POS, in biên nhận và hoàn tất quy trình thanh toán. 

 



5. LƯU Ý 

- Ưu đãi có giới hạn nên sẽ ưu tiên cho khách hàng đến trước. 

- Một khách hàng có thể được hưởng ưu đãi nhiều lần trong thời gian chương trình (khi 

còn số lượng ưu đãi). 

- Chương trình sẽ kết thúc khi: [1] hết số lượng ưu đãi hoặc [2] hết thời gian chương 

trình, tùy theo điều kiện nào đến trước. 

Quý khách hàng có nhu cầu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ chúng tôi: 

Hotline Payoo: 1900 54 54 78 


