
Hướng dẫn nhận quà tặng Got it của Quà Tặng Kết Nối Gia Đình

tại chương trình

ACB Blue Rewards 
trên ACB Lifestyle

Quét mã QR để cài đặt



Đăng nhập

Chọn ACB Blue Rewards để
đăng nhập

Sử dụng Tên đăng nhập và mật

khẩu của ACB Online để kết nối

Bước 1

Tải ứng dụng ACB Lifestyle bằng

cách:

 Quét mã QR code hoặc

 Tìm tên “ACB Lifestyle” trên App 
Store hoặc Google Play



Nhận quà tặng từ Quà Tặng “Kết Nối Gia Đình”

Trong mục “Quà tặng đặc quyền” tại trang

chủ, bấm chọn: 

Thưởng Quà Tặng Kết Nối Gia Đình dành

cho Gói Gia Đình Việt – (n evoucher/KH)

Nhập số lượng

quà tặng: “n”

Nhập OTP được

gửi qua SMS để
xác nhận nhận quà (*)

Bước 2

(*) chỉ áp dụng đối với phương thức xác thực OTP SMS

n  : số lượng evoucher nhận thưởng theo tin nhắn thông báo từ ACB

Màn hình thông báo đổi

thành công



Kiểm tra và sử dụng quà tặng đã đổi

Tại trang chủ, chọn “Quà

tặng của tôi”

 Chọn tab “Quà tặng đặc

quyền”

 Bấm vào quà tặng vừa

đổi

Bấm vào mã vạch để xem

các địa điểm có thể sử dụng evoucher

Bước 3



Đăng nhậpBước 1

https://lifestyle.acb.com.vn/

Tại trang chủ:

• Cách 1: Click chọn “ACB Blue Rewards” tại thanh menu

• Cách 2: Click chọn “Đăng nhập”

+ Chọn đăng nhập bằng “ACB Blue Rewards”

Sử dụng Username & password của ACB 

Online để kết nối



Nhận quà tặng từ CT “Kết Nối Gia Đình”Bước 2

Chọn Tab “Danh mục quà tặng”
Trong mục “Quà tặng đặc quyền”, bấm chọn: 

Quà Tặng Kết Nối Gia Đình – (n evoucher/KH)

n  : số lượng evoucher nhận thưởng theo tin nhắn thông báo từ ACB



Kiểm tra và sử dụng quà tặng đã

đổi
Bước 3

Chọn Tab “Quà tặng của tôi” •Kéo xuống hoặc tìm theo “Danh mục

quà tặng”

•Click quà tặng cần sử dụng


