
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOUCHER QUÀ TẶNG 

1. Voucher giảm 200.000đ 

a. Thông tin: 

- Voucher giảm 200.000đ áp dụng khi khách hàng mua lẻ thiết bị Home Camera 

hoặc đấu nối trên FTTH đang hoạt động. 

- Đổi điểm tương ứng: 2.000 điểm. 

- Một thuê bao được nhận ưu đãi giảm giá 1 lần trên 1 chương trình trong thời 

gian triển khai chương trình. 

- Voucher được dùng như tiền mặt nhưng không có giá trị quy đổi thành tiền 

mặt, không hoàn trả tiền còn thừa. 

- Thời gian nhận và sử dụng ưu đãi: Từ 14/01/2023 - 31/01/2023 

b.  Cách sử dụng: 

- Bước 1: Khách hàng “Đổi điểm” thành công sẽ nhận được tin nhắn có mã Code 

hoặc truy cập vào My Viettel lấy mã Code tại mục Viettel++/Ưu đãi đã nhận. 

- Bước 2: Khách hàng đến trực tiếp hoặc liên hệ tại hệ thống Cửa hàng trực tiếp 

và Cửa hàng Ủy quyền của Viettel để được hướng dẫn sử dụng Voucher. Vui 

lòng cung cấp mã ưu đãi cho nhân viên trước khi thực hiện giao dịch để được 

áp dụng giảm trừ. (Danh sách cửa hàng xin xem tại tab Cửa hàng áp dụng). 

- Lưu ý: Sản phẩm/dịch vụ vượt quá giá trị của Voucher, khách hàng vui lòng 

thanh toán kết hợp cùng hình thức khác.  

c. Điều khoản sử dụng: 

- Ưu đãi áp dụng cho khách hàng Viettel đã lấy mã ưu đãi thành công. 

2. Voucher giảm 250.000đ 

a. Thông tin: 

- Voucher giảm 250.000đ áp dụng cho khách hàng khi hòa mạng Combo FTTH 

đơn lẻ và Home Camera hoặc Combo FTTH, Truyền hình và Home Camera 

(hòa mạng cùng thời điểm). 

- Đổi điểm tương ứng: 2.500 điểm. 

- Một thuê bao được nhận ưu đãi giảm giá 1 lần trên 1 chương trình trong thời 

gian triển khai chương trình. 

- Voucher được dùng như tiền mặt nhưng không có giá trị quy đổi thành tiền 

mặt, không hoàn trả tiền thừa. 

- Thời gian nhận và sử dụng ưu đãi: Từ 14/01/2023 - 31/01/2023 

b. Cách sử dụng: 

- Bước 1: Khách hàng “Đổi điểm” thành công sẽ nhận được tin nhắn có mã Code 

hoặc truy cập vào My Viettel lấy mã Code tại mục Viettel++/Ưu đãi đã nhận. 

- Bước 2: Khách hàng đến trực tiếp hoặc liên hệ tại hệ thống Cửa hàng trực tiếp 

và Cửa hàng Ủy quyền của Viettel để được hướng dẫn sử dụng Voucher. Vui 

lòng cung cấp mã ưu đãi cho nhân viên trước khi thực hiện giao dịch để được 

áp dụng giảm trừ. (Danh sách cửa hàng xin xem tại tab Cửa hàng áp dụng). 



- Lưu ý: Sản phẩm/dịch vụ vượt quá giá trị của Voucher, khách hàng vui lòng 

thanh toán kết hợp cùng hình thức khác. 

c. Điều khoản sử dụng: 

- Ưu đãi áp dụng cho khách hàng Viettel đã lấy mã ưu đãi thành công. 

3. Voucher giảm 50.000đ 

a. Thông tin: 

- Voucher giảm giá 50.000đ áp dụng cho khách hàng Hòa mạng dịch vụ Di động 

trả sau. 

- Đổi điểm tương ứng: 500 điểm. 

- Một thuê bao được nhận ưu đãi giảm giá 1 lần trên 1 chương trình trong thời 

gian triển khai chương trình. 

- Voucher được dùng như tiền mặt nhưng không có giá trị quy đổi thành tiền 

mặt, không hoàn trả tiền thừa. 

- Thời gian nhận và sử dụng ưu đãi: Từ 14/01/2023 - 31/01/2023 

b. Cách sử dụng: 

- Bước 1: Khách hàng “Đổi điểm” thành công sẽ nhận được tin nhắn có mã Code 

hoặc truy cập vào My Viettel lấy mã Code tại mục Viettel++/Ưu đãi đã nhận. 

- Bước 2: Khách hàng đến trực tiếp hoặc liên hệ tại hệ thống Cửa hàng trực tiếp 

và Cửa hàng Ủy quyền của Viettel để được hướng dẫn sử dụng Voucher. Vui 

lòng cung cấp mã ưu đãi cho nhân viên trước khi thực hiện giao dịch để được 

áp dụng giảm trừ. (Danh sách cửa hàng xin xem tại tab Cửa hàng áp dụng). 

- Lưu ý: Sản phẩm/dịch vụ vượt quá giá trị của Voucher, khách hàng vui lòng 

thanh toán kết hợp cùng hình thức khác. 

c.  Điều khoản sử dụng: 

- Ưu đãi áp dụng cho khách hàng Viettel đã lấy mã ưu đãi thành công. 

 

 


