
                   

 
 

 
Đăng ký Grab for Work bằng thẻ Mastercard®,  

nhận ngay 2 triệu đồng. 

 
Grab for Work là giải pháp vận chuyển tiết kiệm chi phí, bảo vệ gian lận, và hiệu quả cho doanh nghiệp 
của bạn. Giải pháp này hỗ trợ tăng năng suất tối đa trong khi vẫn có thể cho phép doanh nghiệp quản lý 
linh hoạt. Doanh nghiệp chỉ cần đăng nhập trực tuyến (https://www.hub.grab.com/work) để tạo tài 
khoản, tạo nhóm, theo dõi chi phí di chuyển, quản lí các chính sách di chuyển và cho phép thanh toán 
theo nhóm. 
 
Tìm hiểu thêm về Grab for Work tại đây https://www.grab.com/vn/work/ hoặc liên hệ với nhân viên tư 
vấn tại corpsales.vn@grab.com. 
 
Thời gian ưu đãi: Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 31/01/2017 
 
Nội dung ưu đãi:  Nhận ngay 2 triệu đồng phí di chuyển với Grab khi đăng ký và cài đặt tài khoản Grab 
for Work thành công với thẻ Mastercard là công cụ thanh toán.  
 
Cách thức nhận ưu đãi 2 triệu đồng:  
 

1. Đăng ký tài khoản Grab for Work tại: https://www.grab.com/vn/work-mastercard/  

2. Chọn Thẻ Tín Dụng Doanh Nghiệp (Dịch vụ Hoá đơn Thuế) là phương thức thanh toán với Grab 

for Work 

3. Hợp Đồng Dịch Vụ Grab for Work sẽ được gửi đến bạn. Hoàn thành hợp đồng với những thông 

tin về Thẻ Mastercard 

4. Tư vấn viên của Grab for Work sẽ liên lạc với bạn để hỗ trợ cài đặt tài khoản doanh nghiệp. 

5. Bạn sẽ nhận được 2 triệu đồng phí di chuyển từ Grab dưới hình thức mã khuyến mãi khi tài 

khoản Grab for Work cài đặt thành công với thẻ Mastercard là công cụ thanh toán. 

 

*Ghi chú: Trong một số trường hợp, chủ thẻ có thể phải liên hệ Ngân Hàng phát hành thẻ để kích hoạt chức 
năng thanh toán trực tuyến trước khi sử dụng. Đây thường là yêu cầu chỉ phải thực hiện một lần để kích hoạt 
chức năng thanh toán cho các giao dịch trực tuyến (bao gồm giao dịch thực hiện với Grab & giao dịch trực 
tuyến thường xuyên khác). Các điều khoản và điều kiện liên quan của từng Ngân Hàng có thể sẽ được áp dụng. 
 

Điều kiện và điều khoản 

 Khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 12/12/2016 đến ngày 31/01/2017 

 Áp dụng cho 200 khách hàng công ty đầu tiên đăng ký thành công Grab for Work trong thời gian 
ưu đãi. 

 Khuyến mãi chỉ áp dụng cho các chuyến đi GrabCar & GrabBike được đặt thông qua ứng dụng 

Grab 

 Áp dụng cho thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Mastercard (Credit Card & Debit Card). KHÔNG áp dụng 

cho thẻ trả trước (Prepaid)  

 Mỗi mã khuyến mãi có giá trị giảm giá đến 50.000VNĐ/1 chuyến. Khi người dùng hủy chuyến đị 

đã nhập mã giảm giá thì mã giảm giá được xem là đã được sử dụng  

 Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.  

 Người dùng cần tải xuống điện thoại phiên bản mới nhất của ứng dụng Grab để sử dụng mã giảm 

giá 

https://www.grab.com/vn/work/
https://www.grab.com/vn/work-mastercard/


 Grab bảo lưu toàn quyền điều chỉnh hoặc kết thúc chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà 

không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm bồi thường bằng tiền mặt hoặc tài sản. 

 Grab bảo lưu quyền không chấp nhận hoặc từ chối người tham gia có dấu hiệu vi phạm các quy 

định chương trình (căn cứ theo Điều khoản sử dụng dịch vụ hoặc có bất kì hành vi nào mà bên tổ 

chức cho rằng là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận). 

 Grab bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi và/hoặc điều chỉnh toàn bộ hoặc một phần bất kì các điều 

kiện và điều khoản của chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho 

người tham gia. 

 


