
Nóng bỏng tay, nhận ngay ưu đãi tới 350.000 đồng khi thanh toán tiền điện qua 

VNPAY trên EVNCPC CSKH 

Loạt mã ưu đãi lên tới 350.000 đồng đang chờ đón các khách hàng đăng ký, kích 

hoạt, giới thiệu bạn và thanh toán tiền điện qua VNPAY trên ứng dụng EVNCPC 

CSKH. 

Từ nay đến 31/12 khách hàng của 13 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông) sẽ được 

hưởng ưu đãi “kép” cực hấp dẫn từ chương trình “Thanh toán tiền điện – Giảm tới 

50%” và “Thanh toán tiền điện – tiện tay rinh quà”. 

 

Ưu đãi cực hấp dẫn khi thanh toán tiền điện qua VNPAY trên ứng dụng EVNCPC 

CSKH 

Theo đó, khách hàng đăng ký mới, kích hoạt và phát sinh giao dịch thanh toán 

tiền điện qua cổng thanh toán VNPAY trên ứng dụng EVNCPC CSKH sẽ nhận 

được mã giảm giá 30% tối đa 30.000 đồng. 

Với 200 khách hàng mới đầu tiên đăng ký, kích hoạt ứng dụng, thanh toán tiền 

qua cổng thanh toán VNPAY trên EVNCPC CSKH và giới thiệu thành công 05 

khách hàng mới đăng ký, kích hoạt ứng dụng sẽ tiếp tục được tặng tới 2 mã giảm 

giá 50% tối đa 50.000 đồng/mã. 

Chưa hết, 50 khách hàng mới đăng ký, kích hoạt và thanh toán tiền điện qua 

VNPAY sớm nhất và giới thiệu thành công 15 khách hàng đăng ký mới, kích 

hoạt ứng dụng sẽ được tặng 2 mã giảm giá 50% tối đa 100.000 đồng/mã. 

Đặc biệt, vào các ngày từ mùng 10 đến 20 hàng tháng, khi thanh toán tiền điện 

qua phương thức quét mã VNPAY-QR hoặc ví điện tử VNPAY trên ứng dụng 



EVNCPC CSKH, nhập mã “TIACHOP20” sẽ được giảm ngay 20.000 đồng, áp 

dụng cho 100 khách hàng thanh toán sớm nhất mỗi tháng. 

Nếu xuất sắc hoàn thành các cấp độ trên, mức thưởng tối đa bạn nhận được có thể 

lên tới 350.000 đồng. 

Với cổng thanh toán VNPAY-QR trên EVNCPC CSKH, thanh toán tiền điện hàng 

tháng sẽ trở nên đơn giản, thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian đồng thời tận dụng ưu 

đãi giúp tối ưu chi phí. 

Ngoài ra, bạn có thể linh hoạt lựa chọn các phương thức thanh toán như quét mã 

VNPAY-QR trên các ứng dụng ngân hàng hay ví điện tử VNPAY. Cho dù lựa chọn 

phương thức nào bạn cũng sẽ dễ dàng, nhanh chóng thực hiện bởi các thao tác thanh 

toán đều được hướng dẫn đầy đủ và chi tiết. 

Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua VNPAY trên ứng dụng EVNCPC CSKH 

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng EVNCPC CSKH. Chọn “Thanh toán trực tuyến” 

Bước 2: Chọn “Thanh toán tiền điện và dịch vụ khác”. 

Bước 3: Nhập mã khách hàng và tìm kiếm. 

Bước 4: Chọn “Cổng Thanh toán VNPAY” với các phương thức thanh toán phù 

hợp. Thanh toán và nhận mã giảm giá (nếu có) 

Lưu ý: 

•                     Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng mã khuyến mại 01 lần/tháng 

•                     Khách hàng đạt đủ yêu cầu của chương trình khuyến mại theo từng 

hạng sau 07-10 ngày sẽ nhận được mã khuyến mại qua thông tin trên ứng 

dụng EVNCPC CSKH 

Tải ngay ứng dụng EVNCPC CSKH trên App Store hoặc Google Play và thanh toán 

tiền điện qua VNPAY để nhận ưu đãi hấp dẫn. Thể lệ chi tiết vui lòng xem tại đây! 

Liên hệ hotline: 1900 5555 77 để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất. 

  

 

https://vnpay.vn/apps.apple.com/vn/app/evncpc-cskh/id1107822201?l=vi
https://vnpay.vn/play.google.com/store/apps/details?id=com.evn.evncpcmobile&hl=vi&gl=US
https://vnpay.vn/s1/statics.vnpay.vn/2022/10/0idx8v8uwje1666583427132.pdf

