
CHÍNH SÁCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
 

ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU VÀ NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU 

1. Trường hợp Người được giới thiệu đăng ký dịch vụ Internet FPT và Truyền hình FPT 

Người giới thiệu:   Được giảm cước 200.000 đồng cho 1 lần giới thiệu thành công.  
Người được giới thiệu: Được giảm thêm 200.000 đồng khi ký hợp đồng.  
2. Trường hợp Người được giới thiệu đăng ký dịch vụ Internet FPT, không đăng ký Truyền hình FPT 

Người giới thiệu:   Được giảm cước 100.000 đồng cho 1 lần giới thiệu thành công.  
Người được giới thiệu:  Được giảm thêm 100.000 đồng khi ký hợp đồng. 

 

GIỚI THIỆU THÀNH CÔNG 

Khi Người được giới thiệu ký Hợp đồng có sử dụng Mã giới thiệu của Quý khách và Hợp đồng triển khai 

lắp đặt thành công thì được ghi nhận là 01 lần Giới thiệu thành công. Hệ thống sẽ tự động thông báo ngay 

cho Quý khách biết. 

 

PHƯƠNG THỨC NHẬN ƯU ĐÃI 

1. Người giới thiệu:  
 Tổng số tiền cước được giảm = Tổng các ưu đãi của những lần giới thiệu thành công. 
 Người giới thiệu có hợp đồng trả sau: Tổng số tiền cước được giảm sẽ được trừ vào hóa đơn của kỳ thanh 
toán tiếp theo của Quý khách. Trong trường hợp tổng số tiền cước được giảm nhiều hơn giá trị hóa đơn của 
kỳ thanh toán thì phần còn lại sẽ được tiếp tục trừ vào hóa đơn các kỳ thanh toán sau đó. 
 Người giới thiệu có hợp đồng trả trước: Tổng số tiền cước được giảm sẽ được cộng vào tổng số tiền trả 
trước còn lại của Quý khách. 

 

2. Người được giới thiệu: Ưu đãi được giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn những lần thanh toán cước đầu tiên. 
 

THỜI HẠN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Quý khách có thể giới thiệu không hạn chế dịch vụ của FPT Telecom đến bạn bè và người thân của mình. 
Các chính sách và quy định như trên sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo thay đổi. Các thông báo thay 

đổi sẽ được hiển thị trực tiếp trên trang Member tại menu "Giới thiệu bạn bè" 

(https://fpt.vn/member/vi/referral#/) hoặc Hi FPT và trên các kênh truyền thông khác. 
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