
Nạp Game Nhận Hoàn Tiền Cùng Mastercard 
 
 
ZaloPay - Ứng dụng thanh toán của VNG, cung cấp cho khách hàng phương thức nạp 
game/thanh toán cực kỳ NHANH CHÓNG – TIỆN LỢI – AN TOÀN 
Giảm giá trực tiếp6.5%, không những vậy còn được hoàn tiền thêm 6% giá trị giao 
dịch khi nạp Game qua ZaloPay bằng thẻ Mastercard.  
Còn chần chừ gì mà không cài  ZaloPay và thanh toán Game ngay nhỉ! 

 

Thời gian: 10h00 ngày 16/04/2018 - 23h59 ngày 16/05/2018 
Đối tượng khuyến mãi: 

Tất cả các khách hàng thanh toán game bằng ZaloPay và sử dụng nguồn tiền 
Mastercard trên website: mobi.pay.zing.vn, pay.zing.vn, napthe.talktv.vn và trong 
menu "Dịchvụ" ứng dụng ZaloPay 

Nội dung chươngtrình: 
 Trong thời gian diễn ra chương trình, Gamer thanh toán Game qua ZaloPay với 

nguồn tiền Mastercard sẽ được giảm giá trực tiếp 6.5%, đồng thời được hoàn 
tiền thêm 6% giá trị giao dịch nạp game vào số dư tài khoản ZaloPay 

(*) Lưu ý: 
 Chương trình không giới hạn số lần hoàn tiền cho mỗi Gamer 

 Chỉ hoàn tiền khi thanh toán nạp Game qua ZaloPay bằng thẻ Mastercard 

 Áp dụng cho tất cả các game VNG có thanh toán qua ZaloPay 

 Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mãi 

 Quà khuyến mãi có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và 

đầu cơ từ phía người dùng 

 Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối cùng 

 Thời gian để xử lý khiếu nại trong vòng 3 ngày sau khi chương trình kết thúc 

 

 

 Tải ứng dụng ZaloPay trên Android và iOS: https://go.onelink.me/JG5r?pid=Game&c=TopBanner 



 Hướng dẫn sử dụng ZaloPay thanh toán game:xemtạiđây 

 Video hướng dẫn cài đặt và liên kết thẻ ngân hàng với ZaloPay: xemtạiđây 

 Video hướng dẫn nạp game qua ZaloPay: xemtạiđây 

 Hotline hỗtrợ: 1900 54 54 36 

 Fanpage: www.facebook.com/zalopay 
 


