
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ QUÀ TẶNG 

GOT IT 
1. Đổi sang mã BigC: https://www.gotit.vn/bigc-guideline 

2. Đổi sang mã CGV: https://www.gotit.vn/cgv-guideline 

3. Đổi sang Tiki xu: https://www.gotit.vn/tiki-guideline 

4. Nạp tiền điện thoại: https://www.gotit.vn/topup-guideline 

5. Đổi sang Grab Transport: https://www.gotit.vn/grab-guideline 

6. Đổi sang Grab Food: https://www.gotit.vn/grab-food-guideline 

7. Đổi sang Grab Mart: https://www.gotit.vn/grab-mart-guideline 

8. Hướng dẫn mua hàng Vascara Online: https://www.gotit.vn/vascara-guideline 

9. Đổi sang mã MWG: https://www.gotit.vn/mwg-guideline 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG 

- eGift chỉ có giá trị sử dụng một lần. 

- Được áp dụng nhiều eGift trên cùng một hóa đơn. 

- Vui lòng xem kỹ thời hạn sử dụng trên eGift. 

- Vui lòng xuất trình eGift cho cashier/nhà cung cấp để thực hiện quy đổi. Không xuất trình eGift 

cho cashier/ nhà cung cấp khi khách hàng chưa chắc chắn sử dụng. 

- eGift chỉ được sử dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được thể hiện trên eGift. Trong 

trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ này đã hết hàng, người nhận có thể lựa chọn sản phẩm 

hoặc dịch vụ khác có cùng giá trị. 

- eGift đã mua sẽ không được hoàn lại tiền, và không được bán lại. 

- eGift không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Khách hàng có thể được yêu cầu trả thêm tiền 

nếu sử dụng quá giá trị của eGift. 

- Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin mã thẻ quà tặng sau khi đặt mua. Got It sẽ 

không chịu trách nhiệm hoàn trả các mã thẻ bị mất hoặc ở trạng thái “Đã sử dụng” với bất kì lý 

do gì. 

- Got It không chịu trách nhiệm đối với chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp 

cũng như đối với các tranh chấp về sau giữa khách hàng và nhà cung cấp. 

- Got It có quyền sửa chữa hoặc thay đổi điều khoản và điều kiện mà không thông báo trước. 

Chi tiết 

Tous les Jours: Được áp dụng như tiền mặt, trừ các giao dịch mua thẻ Gift Card do Tous les 

Jours phát hành. 
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Baskin Robbins: Không áp dụng khuyến mãi vào các ngày Lễ, Tết. 

Beard Papa's: Áp dụng ở HCM. 

Bobapop: Áp dụng ở HCM, HN, Đà Nẵng và Cần Thơ. 

FptShop: Áp dụng cho tất cả sản phẩm, không áp dụng cho thanh toán hóa đơn/ thẻ điện 

thoại. 

Ministop: Áp dụng tất cả sản phẩm, không áp dụng cho thanh toán hóa đơn/ thẻ điện thoại. 

Spice Temple: Không áp dụng CTKM “ Tuesday Fun - Thứ 3 vui hết ga – Giảm 30% cho toàn 

thực đơn”. 

Shabu Ya: Không áp dụng CTKM “Happy Time 129K – Buffet thả ga không lo về giá!!!”. 

Lock&Lock: 

 - Không áp dụng cho các cửa hàng và sản phẩm F2C và các cửa hàng ngoài danh 

sách. 

 - Không áp dụng khuyến mãi tại HN vào các khung giờ vàng. 

ThaiExpress: Áp dụng tại HCM. Không áp dụng CTKM “Super Tuesday – Thứ ba hàng tuần - 

Giảm ngay 30% cho toàn thực đơn”. 

Lotte Mart: 

 - Mỗi eGift chỉ sử dụng được 1 lần. Được áp dụng nhiều eGift trên một hoá đơn nhưng 

không áp dụng quá 50 eGift (không phân biệt mệnh giá). Vui lòng tách hoá đơn nếu 

muốn sử dụng nhiều hơn 50 eGift. 

 - Lotte Mart không nhận trả hàng, không hủy hóa đơn và không hoàn tiền cho những 

hóa đơn thanh toán bằng Got It eGift. 

 - Lotte Mart không hoàn lại tiền thừa chênh lệch giữa mệnh giá eGift và giá trị hóa đơn. 

 - Lotte Mart sẽ xuất hóa đơn cho những hóa đơn thanh toán bằng Got It. 

Phúc Long, Geox: Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi. 

Shooz: Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi và không áp dụng thanh toán 

cho các sản phẩm thuộc thương hiệu Adidas. 

Canifa: Áp dụng chung với các CTKM, không áp dụng chương trình ưu đãi cho khách hàng 

VIP trong tháng sinh nhật. 

Vietravel/TripU: áp dụng tất cả các loại hình tour, khách sạn, Visa, combo vé máy bay & khách 

sạn có sẵn. Riêng đối với dịch vụ đặt vé máy bay, chỉ áp dụng 90% giá trị voucher. 

Sheraton Hà Nội: 

 - Được áp dụng nhiều mã Quà tặng Điện tử trên cùng 01 hoá đơn thanh toán và được 

sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng, tùy theo quy định của 

Sheraton Hà Nội tại thời điểm khuyến mãi. 



 - Không áp dụng cho đặt phòng. 

Sheraton Hồ Chí Minh: 

 - Được áp dụng nhiều mã Quà tặng Điện tử trên cùng 01 hoá đơn thanh toán. Không áp 

dụng chung với các chương trình khuyến mãi. 

 - Không áp dụng cho đặt phòng. 

Ding Tea: Áp dụng khuyến mãi, không áp dụng với chương trình Thẻ Thành Viên. 

Klever Fruits: Vouchers Got It có thể quy đổi thành thẻ Giftcard tại cửa hàng, sau khi quy đổi 

thẻ Giftcard được sử dụng trừ dần đến khi giá trị thẻ về 0 đồng. 

Vera, Jockey: Được áp dụng nhiều mã Quà tặng Điện tử trên cùng 01 hoá đơn thanh toán. 

Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi với mức giảm trên 30% áp dụng tại 

cửa hàng. 

PVOIL: Chỉ phát hóa đơn cho các Khách hàng ngay thời điểm sử dụng “Thẻ quà tặng/Voucher 

GOT IT” để đổ xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu của PVOIL. Đối với các khách hàng tại thời 

điểm đổ xăng dầu không yêu cầu phát hóa đơn thì PVOIL sẽ phát hóa đơn theo đúng quy định 

kinh doanh xăng dầu. 

TiniWorld: 

 - Got It khuyến khích Khách hàng đổi Phiếu quà tặng Got It sang thẻ PLAY CARD trong 

trường hợp giá trị Phiếu quà tặng cao hơn giá sản phẩm / dịch vụ mà khách hàng chọn 

mua. Phần tiền dư sẽ được giữ lại trong thẻ PLAY CARD và có thể sử dụng trong vòng 

30 ngày. 

 - Có thể dùng nhiều Phiếu quà tặng Got It để đổi hoặc nạp tiền vào thẻ PLAY CARD. 

Thẻ PLAY CARD có thời hạn sử dụng 30 ngày tính từ ngày nạp tiền gần nhất. Khách 

hàng cần đặt cọc tiền mặt 10.000đ khi đổi thẻ PLAY CARD. Số tiền này sẽ được hoàn 

trả khi Khách hàng trả lại thẻ. 

 - Không áp dụng nạp tiền cho thẻ thành viên. 

Sacombank SBJ: Áp dụng cho Vàng trang sức và Vàng mỹ nghệ 

Cà Phê Trung Nguyên Legend: Áp dụng cho tất cả sản phẩm trong menu, bao gồm thức 

uống, thức ăn, bánh ngọt và kem. Không áp dụng mua hàng trưng bày trên kệ như cà phê đóng 

gói và phụ kiện 

Các thương hiệu khác được áp dụng như tiền và áp dụng chung với các chương trình khuyến 

mãi. 

 


