
Xử Gọn Hóa Đơn – Gom Trọn Ưu Đãi Giảm Ngay 10K – Nhận 10K Hóa 

Đơn Kế Tiếp 

Có MoMo việc thanh toán hóa đơn mỗi tháng đều nhẹ tênh. Không những 

vậy, ưu đãi cứ liên tục ùa về, thẻ quà ngập tràn ví. Tháng này MoMo tiếp tục 

chơi lớn với quà cực cool dành cho bạn mới nè. Cùng xem nhé! 

 

Quà nóng bỏng tay, MoMo giảm ngay 10.000đ khi thanh toán hóa đơn Điện 

trên Ví MoMo và tặng thêm 10.000đ áp dụng cho thanh toán hóa đơn của 

tháng kế tiếp đối với khách hàng sử dụng Ví MoMo thanh toán hóa đơn tiền 

Điện lần đầu.  

Thời gian diễn ra chương trình 

Từ 07/09/2022 đến 05/10/2022 

Đối tượng tham gia 

Dành cho Khách hàng chưa từng thanh toán hóa đơn tiền Điện trên Ví MoMo 

và nhận được thông báo tham gia chương trình. 

Thể lệ chương trình 

Chương trình áp dụng cho hóa đơn tiền Điện có giá trị từ 30.000đ trở lên. 

Điều kiện và điều khoản 



Mỗi khách hàng được tham gia 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

Thẻ quà không được sử dụng đồng thời với các thẻ quà tặng khác. 

Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 

MoMo có quyền dừng khuyến mãi đối với các trường hợp có dấu hiệu gian 

lận hoặc lợi dụng chương trình khuyến mãi để trục lợi. 

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

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

cùng. 

Mọi thắc mắc về việc thanh toán, người dùng có thể liên hệ qua: 

Hotline: 1900 545441 (1.000Đ/phút). 

Trung tâm Trợ Giúp:  

Đăng nhập MoMo >> Ví của tôi >> Trợ giúp hoặc nhập từ khóa "trợ giúp" 

vào ô tìm kiếm (Miễn phí). 

Email: hotro@momo.vn (Miễn phí). 

 


