
Ngày 21 tháng 11 năm 2022 (Thứ Hai) ~ Ngày 9 tháng 12 (Thứ Sáu)

Bạn có thể mua 10.000 yên (giá trị phát hành 14.000 yên) 
hoặc 20.000 yên (giá trị phát hành 28.000 yên).

Tặng thưởng lên đến 

Thời gian
đăng ký

Từ 9:00 ngày 21 tháng 11 
năm 2022 (Thứ Hai) đến
23:59 ngày 9 tháng 12 năm
2022

Cách thức
đăng ký

TảiApp ứngdụngđểđăngký

Android ｉＯＳ

Thông báo
mua hàng

Thông báo sẽ được gửi đến 
thông qua App vào giữa tháng 
12

Phương 
thức thanh 

toán

Chọnthanhtoánqua "Thẻtín
dụng" và"Cửahàngtiệnlợi" trên
App ứngdụng※1

Thời hạn sử
dụng

Đến ngày 31 tháng 1 
năm 2023 (Thứ Ba)

Cửa hàng có
thể sử dụng

Các cửa hàng có đăng ký trong "Dự
án Yatsushiro Thành phố An toàn" và
đã đăng ký phiếu mua hàng này

（Tiếp nhận / Các ngày trong tuần 9:00 ~ 17:00）
※Trừ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 

ứ ử ệ ợ ể ự ệ ở ỉ ậ ề ặ

Tổng đài 050-1742-3554

40%

Đăng ký / Cách mua
1.Thông qua cách đăng ký ở bên trái, tải 

"app" từ mã vạch 2D tương ứng
2. Nhập và lưu thông tin người mua như tên, 

địa chỉ, ngày sinh, v.v. trong trang hồ sơ có 
trên app

3. Đăng ký ở mẫu điền thông tin mua phiếu 
mua hàng trong app trước thứ Sáu, ngày 9 
tháng 12 bằng cách nhập số lượng người 
mua, số bộ mong muốn (theo đơn vị 10 bộ), 
số tiền, và tên của các thành viên gia đình 
mua bổ sung.

4. Khoảng giữa tháng  12, thông báo mua sẽ 
được gửi đến  trong app.   Hãy chắc chắn 
mua trước thời hạn

5. Thanh toán bằng tiền mặt / "thẻ tín dụng" 
hoặc "thanh toán qua Combini"

6. Sử dụng phiếu mua hàng   Tính từ ngày 
thanh toán cho đến ngày 31 tháng 1 năm 
2023 (thứ Ba)
Khởi động ứng dụng tại một
số cửa hàng khả dụng, đọc
mã vạch 2D trong cửa hang
và nhập số tiền cần chi tiêu.

• Đối tượng Các công dân có tên trong sổ đăng 
ký thường trú cơ bản tại thành phốYatsushiro

Những người đã từng đăng ký lần đầu (cả phiên bản thẻ lẫn 
phiên bản app) cũng có thể đăng ký!!

Xin lưu ý rằng nếu số tiền đăng ký vượt quá tổng số tiền bán hàng, số tiền phân bổ sẽđược điều chỉnh theo số tiền đăng ký.

Thời gian đăng ký

Bổ sung phiếu mua hàng thông qua "phiên bản App''

八代市



（Tiếp nhận / Các ngày trong tuần 9:00 ~ 17:00）
※Trừ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1

Tổngđài 050-1742-3554

Xin lưu ý rằng nếu số tiền đăng ký vượt quá tổng số tiền bán hàng, 
số tiền phân bổ sẽ được điều chỉnh theo số tiền đăng ký.

Ví dụ mua hàng

Nếu một người nộp đơn + một gia đình 6 thành viên đăng ký 140.000 yên cho 7 người, thì số
tiền tối đa sẽ chỉ được giới hạn ở 100.000 yên cho 5 người. Trong trường hợp này, người khác 
có thể đăng ký riêng cho 2 người, tối đa 40.000 yên.

Nếu các đơn đăng ký trùng lặp do cùng một người đứng tên, đơn đăng ký cuối cùng sẽ là đơn 
được chấp nhận và những đơn trùng lặp khác sẽ bị hủy.

Xin lưu ý rằng số tiền đăng ký tối thiểu là 10.000 yên và sẽ được làm tròn xuống đơn vị
10.000 yên.
Có thể sử dụng tại khoảng 400 cửa hàng ở trong thành phố Yatsushiro (tính theo thời điểm 
ngày 28 tháng 10)

• Bạn có thể đăng ký cho tối đa 5 người trong một lần đăng ký (giới hạn số

lượng người bao gồm bạn / các thành viên gia đình trong cùng một hộ gia 

đình).

• Đăng ký tối đa 20.000 yên cho một người.Đăng ký tối đa 100.000 yên cho hộ

gia đình 5 người.

• Chỉ được đăng ký mua phiếu một lần. Không thể thay đổi / xoá số tiền sau khi 

đã đăng ký.

Ví dụ... Người đăng ký 1 người + một 

gia đình 4 người = 5 người x 20.000 

yên = 100.000 yên (giá trị phát hành 

140.000 yên)


