
Terms and condition for “CITINEWGP” promo code 
 

● Users receive THB 100 discount per usage, limit 4 usages/user/campaign period. 
● Eligible users must be New to GrabPay and apply promo code “CITINEWGP” when paying 

for Grab service with GrabPay with Citi Credit Cards for the first time only. 
● This promo code is only applicable for JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, 

GrabBike (Win), and GrabBike (Delivery). This promo code is not applicable for Advanced 
Booking or GrabFood. 

● This promo code is applicable at all hours and promotional campaign period is from 23rd 
May – 31st July 2018. 

● This promo code is limit to 3,000 usages for the entire promotional campaign period. 
● This promo code cannot be used together with any other promotional campaign. 
● Payment must be made via GrabPay with Citi Credit Cards only. 
● This promo code cannot be used in future Grab usages and cannot be exchanged or 

rebate as cash. 
● Grab and Citibank reserve the rights to modify any terms and conditions of the co-

marketing activity without prior notification. Grab and Citibank reserves the right to 
arbitrate any controversy that may occur as a result of this activity. 

● For more information, please contact Grab Call Center 02 021 2500. 
 
ข้อกําหนดและเง่ือนไขรหัสส่วนลด CITINEWGP 

● รับส่วนลดการใชบ้ริการ Grab 100 บาทต่อครั้ง จํากัดสทิธิ 4 ครั้ง/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
● ผู้ใช้ GrabPay เป็นครัง้แรก ต้องใส่รหัสส่วนลด CITINEWGP และผูกบัตรเครดิตซิตี้ เลือกจ่ายด้วย 

GrabPay กอ่นการใช้บรกิารเท่าน้ัน 
● ใช้ได้เฉพาะ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), และ GrabBike 

(Delivery) ในประเทศไทยเท่าน้ัน 
● สําหรับผู้ใชบ้ัตรเครดิต ซิตี้ ท่ีออกในประเทศไทยเท่าน้ัน และท่ีเชื่อมบตัรเครดติซิตี้ กบั GrabPay 

ครั้งแรกเท่าน้ัน 
● โปรโมชั่นน้ีใช้ได้ตลอดท้ังวัน ตั้งแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2018 
● จํากัดท่ี 3,000 สิทธิแรกสําหรับประเทศไทย ในช่วงรายการส่งเสริมการขายน้ี 
● ไม่สามารถใชโ้ปรโมชั่นน้ีร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของ GRAB ได ้
● การชําระเงินตอ้งชําระผ่าน GrabPay ท่ีระบุให้ใชบ้ัตรเครดิต ซิตี้ ในการชําระค่าโดยสารเท่าน้ัน 
● ส่วนลดน้ีไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถดัไป ไม่สามารถแลกเปล่ียน หรือคืนเป็นเงินสด 
● GRAB และธนาคารฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
และในกรณีท่ีมีข้อพิพาท คําตดัสินของบริษัทถอืเป็นท่ีสิ้นสดุ 

● ในกรณีท่ีต้องการข้อมูลเพ่ิมเตมิ กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500 
 
Terms and condition for “NEWTOCITI” promo code 
 

● Users receive THB 100 discount per usage, limit 4 usages/user/campaign period. 
● Eligible users must be existing GrabPay users and apply promo code “NEWTOCITI” when 

paying for Grab service with Citi Credit Cards for the first time only.  
● This promo code is only applicable for JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, 

GrabBike (Win), and GrabBike (Delivery). This promo code is not applicable for Advanced 
Booking or GrabFood. 



● This promo code is applicable at all hours and promotional campaign period is from 23rd 
May – 31st July 2018. 

● This promo code is limit to 3,000 usages for the entire promotional campaign period. 
● This promo code cannot be used together with any other promotional campaign. 
● Payment must be made via GrabPay with Citi Credit Cards only. 
● This promo code cannot be used in future Grab usages and cannot be exchanged or 

rebate as cash. 
● Grab and Citibank reserve the right to modify any terms and conditions of the co-

marketing activity without prior notification. Grab and Citibank reserves the right to 
arbitrate any controversy that may occur as a result of this activity. 

● For more information please contact Grab Call Center 02 021 2500. 
 
ข้อกําหนดและเง่ือนไขรหัสส่วนลด NEWTOCITI 
 

● รับส่วนลดการใชบ้ริการ Grab 100 บาทต่อครั้ง จํากัดสทิธิ 4 ครั้ง/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
● จํากัดเฉพาะผู้ท่ีใช้ GrabPay อยู่แล้ว และตอ้งใสร่หัสส่วนลด NEWTOCITI และผูกบัตรเครดิตเครดติซิตี้ 

เลือกจ่ายด้วย GrabPay กอ่นการใชบ้ริการเท่าน้ัน 
● ใช้ได้เฉพาะ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), และ GrabBike 

(Delivery) ในประเทศไทยเท่าน้ัน 
● สําหรับผู้ใชบ้ัตรเครดิต ซิตี้ท่ีออกในประเทศไทยเท่าน้ัน ท่ีเชื่อมบัตรเครดติฯ กบั GrabPay ครัง้แรก 
● โปรโมชั่นน้ีใช้ได้ตลอดท้ังวัน ตั้งแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2018 
● จํากัดท่ี 3,000 สิทธิแรกในช่วงรายการส่งเสริมการขายน้ี 
● ไม่สามารถใชโ้ปรโมชั่นน้ีร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของ GRAB ได ้
● การชําระเงินตอ้งชําระผ่าน GrabPay ท่ีระบุให้ใชบ้ัตรเครดิต ซิตี้ ในการชําระค่าโดยสารเท่าน้ัน 
● ส่วนลดน้ีไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถดัไป ไม่สามารถแลกเปล่ียน หรือคืนเป็นเงินสด 
● GRAB และธนาคารฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
และในกรณีท่ีมีข้อพิพาท คําตดัสินของบริษัทถอืเป็นท่ีสิ้นสดุ 

● ในกรณีท่ีต้องการข้อมูลเพ่ิมเตมิ กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500 
 


