
Grab for Work là giải pháp vận chuyển tiết kiệm chi phí, 
bảo vệ gian lận và hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn 

1. Đăng ký tài khoản Grab for Work 
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 tín dụng MasterCard 
4. Tư vấn viên của Grab for Work sẽ liên lạc với bạn để hỗ trợ cài đặt tài khoản doanh 

nghiệp. 
5. Nhận ngay 2 triệu đồng phí di chuyển với Grab khi tài khoản Grab for Work cài đặt 

thành công thẻ MasterCard 

 

Cần một chuyến GrabCar đến cuộc họp đối tác, nhanh chóng đến buổi hẹn cùng đồng nghiệp 
bằng GrabBike, có nhiều hơn một lý do để đi lại bằng Grab và thật tuyệt khi công ty bạn đăng ký 
Grab for Work. 

Di chuyển thoải mái – Chi phí chuyến đi đều lưu lại trong hệ thống và được công ty bạn thanh 
toán 

Giảm thủ tục giấy tờ – Không còn nỗi lo tổng hợp hóa đơn Taxi hàng tháng 

Tiết kiệm chi phí – với những chuyến đi giá hợp lý, nhờ đó quản lý được ngân sách di chuyển 
hàng tháng 

 

Điều kiện và điều khoản 

 Khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 12/12/2016 đến ngày 31/03/2017 
 Khuyến mãi chỉ áp dụng cho các chuyến đi GrabCar & GrabBike được đặt thông qua ứng 

dụng Grab 
 Khuyến mãi trị giá 2 triệu VNĐ bao gồm 40 mã có giá trị giảm giá 50.000VNĐ/1 chuyến 

thanh toán. Mã chỉ có hiệu lực trong thời gian khuyến mãi. 
 Áp dụng cho thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng MasterCard (Credit Card & Debit Card). 

KHÔNG áp dụng cho thẻ trả trước (Prepaid) 
 Áp dụng cho 200 khách hàng công ty đầu tiên đăng ký thành công Grab for Work trong 

thời gian ưu đãi. 
 Người dùng cần tải xuống điện thoại phiên bản mới nhất của ứng dụng Grab để sử dụng 

mã giảm giá 
 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. 



 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. 

 


