
Thời gian đăng ký

Đối tượng
Các công dân có tên trong sổ đăng ký thường trú cơ bản tại thành phố Yatsushiro kể từ ngày 1 tháng 7 
năm 2022 đến nay

Giới thiệu

Hình thức thanh toán qua cửa hàng tiện lợi có thể thực hiện ở Lawson và Familymart

Phiếu mua hàng "phiên bản
ứng dụng(App)‘’

Phiên bản được sử dụng trên điện 
thoại thông minh

Phiếu mua hàng "phiên bản thẻ“
Là phiên bản được sử dụng bằng thẻ với kích 

thước như danh thiếp

Thời gian đăng
ký

Từ 9:00 ngày 3 tháng 10 (Thứ Hai) đến
23:59 ngày 14 tháng 10 (Thứ S
áu) năm 2022

Con dấu bưu điện có giá trị từ ngày 3 tháng 10 (Thứ 
Hai) đến ngày 14 tháng 10 (Thứ Sáu) năm 2022

Cách thức đăng
ký

Tải App ứng dụng từ Website chuyên
dụng và đăng ký

Tải App ứng dụng từ Website chuyên dụng và đăng
ký (Chấp nhận bản "Photocopy“)

Thông báo trúng 
thưởng

Thông báo cho người trúng thưởng 
thông qua ứng dụng

Phiếu mua hàng "Phiên bản thẻ" chưa có thông tin 
nạp tiền được gửi đ ến người trúng thưởng qua 
đường bưu điện

Phương thức 
thanh toán

Chọn thanh toán qua “Thẻ tín dụng” và
“Cửa hàng tiện lợi” trên App ứng dụng

Thanh toán qua “Bưu điện” và “Cửa hàng tiện lợi” 
đối với phiếu thanh toán

Thời hạn sử
dụng

Từ cuối tháng 10 năm 2022 đến ngày
31 tháng 1 năm 2023

Từ cuối tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1
năm 2023
Sau khi phiếu được gửi đến, có thể bắt đầu sử

dụng khoảng một tuần sau khi thanh toán.

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
Các cửa hàng có thể sử dụng sẽ được cập nhật trên "Website chuyên dụng" thường xuyên

Phát hành phiếu mua hàng “Phiên bản ứng dụng (App)” / “Phiên bản thẻ"

Giá một phiếu là 1.000 yên (số tiền phát hành thực tế: 1.400 yên)
Có thể đăng ký phiếu mua hàng thông qua ''Phiên bản ứng dụng (App)'' 
hoặc ''Phiên bản thẻ'', 1 người tối đa 10 phiếu là 10.000 yên (số tiền ph át 
hành thực tế: 14.000 yên)

Chỉ được mua phiếu một lần. Không thể thay đổi số tiền sau khi đã đă ng ký.

Tặng thưởng lên đến

40 %
Từ ngày 3 tháng 10 (Thứ Hai) đến ngày 14 tháng 10 (Thứ Sáu) năm 2022

Tổng đài +81 050-1742-3554 Tiếp nhận / Các ngày trong tuần 9:00 ~ 17:00

Phát hành phiếu mua hàng thông qua ''Phiên bản ứng dụng ( App)‘’ sẽ nhanh hơn!
Rất tiện lợi khi tìm kiếm các cửa hàng sử dụng được phiếu!

Phiếu mua hàng Digital Premium 

thành phố Yatsushiro

Phiếu mua hàng Digital Premium 

thành phố Yatsushiro


