
Periode Pendaftaran

Kualifikasi Pengguna

Teruntuk warga yang terdaftar di Daftar Penduduk Dasar Kota Yatsushiro Mulai 1 Juli 2022

Rekomendasi

Untuk pembayaran di mini market, anda dapat menggunakan Lawson atau FamilyMart

Voucher produk "Versi aplikasi“
Tipe yang digunakan melalui

smartphone

Voucher produk "Versi kartu“
Tipe yang digunakan berbentuk kartu seperti

kartu nama

Periode Aplikasi 3 Oktober 2022 (Senin) 9:00 hingga 14 

Oktober 2022 (Jumat) 11:59 malam

Cap pos berlaku mulai Senin, 3 Oktober 2022 hingga

Jumat, 14 Oktober 2022

Metode Aplikasi Pendaftaran dapat mengunduh aplikasi

dari situs khusus

Isi informasi yang diperlukan pada "formulir aplikasi

khusus" pada pamflet, gunting dan tempel di kartu

pos.*"Fotokopi" juga dapat diterima

Notifikasi bila

anda menang

Notifikasi pemenang akan dikirim

melalui aplikasi pengguna

Voucher 'versi kartu' kosong dikirim ke pemenang

melalui pos sebelum diisi ulang.

Metode

Pembayaran

Pengguna aplikasi dapat menggunakan

metode pembayaran melalui "Kartu

Kredit" atau pembayaran melalui "Mini 

Market"

"Pembayaran di kantor pos" dan "pembayaran mini 

market“ dengan slip pembayaran

Periode

Penggunaan

Dari akhir Oktober 2022 hingga 31 

Januari 2023

Akhir November 2022 hingga 31 Januari

2023*Setelah kartu tiba, dapat digunakan sekitar

seminggu setelah pembayaran.

Toko yang dapat

digunakan

Dari toko yang terdaftar di "Proyek Kota Terpercaya Yatsushiro", toko yang telah mendaftar

Toko yang tersedia akan selalu diperbarui di "situs web khusus" 

Voucher produk Premium Digital 

Kota Yatsushiro

Voucher produk Premium Digital 

Kota Yatsushiro
Voucher produk "Versi aplikasi" atau Mencetak voucher produk "Versi kartu"

Dijual dengan harga 1,000 yen per lembar (Nominal yang didapat 1,400 yen)

Anda dapat mengajukan permohonan voucher produk "versi aplikasi" atau
"versi kartu" hingga 10  lembar 10.000 yen dengan per orang (jumlah
nominal yang didapat 14.000 yen).
Pembelian hanya berlaku untuk satu kali. Jumlah tidak dapat diubah setelah
pendaftaran.

Tarif premi

40 %
3 Oktober (Senin) hingga 14 Oktober (Jumat), 2022

Pusat Panggilan +81 050-1742-3554
Operasional /
Hari Kerja 9:00 pagi sampai 5:00 sore

Voucher produk "Versi aplikasi" dapat didapatkan dengan cepat!
Untuk mencari toko yang tersedia juga sangat mudah!!


