
Ưu đãi giảm thêm 500.000 đồng cho các sản phẩm điện tử, điện lạnh đã giảm giá đến 

30% khi trả góp 0% lãi suất tại siêu thị Điện Máy Nguyễn Kim, chỉ duy nhất trong tháng 

11. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ có một lần trong năm cùng với Thẻ Tín Dụng ANZ.

 + +  

 
trên giá đã giảm cho tất cả sản 

phẩm điện tử, điện lạnh tại 
Nguyễn Kim*

 
lên đến 12 tháng

 
cho một số sản phẩm

 

 
Thời hạn chương trình: 26/10 - 30/11/2015.

* Áp dụng cho sản phẩm có giá trị từ 10 triệu VND. Chương trình không áp dụng cho đơn hàng 

không đăng ký trả góp. Không cộng gộp đơn hàng. 

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Soạn ANZ1 gửi 8069 để đăng ký Thẻ Tín Dụng ANZ ngay!

 

 

Để biết thêm các chương trình khuyến mãi khác, soạn: UD TD gửi 8069 

    

 

 
Để biết thêm chi tiết:

 1900 1276 ask@anz.com  anz.com/vietnam
     

 

 

(*) Điều kiện và Điều khoản áp dụng:

1. Phí chuyển đổi tham gia trả góp VND 400.000/giao dịch. 

2. Chủ thẻ hợp lệ tham gia chương trình trả góp ưu đãi thuộc toàn quyền quyết định của Ngân Hàng. 

3. Tất cả các khoản mua sắm phải được thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng ANZ. 

4. Chương trình trả góp chỉ được áp dụng với các hóa đơn có giá trị từ 3 triệu đồng. 

5. Phí xử lý giao dịch sẽ được áp dụng, trừ những trường hợp quy định khác. 

6. Trong mọi trường hợp tranh chấp liên quan đến thời hạn sử dụng, quyền hạn sử dụng hay việc thực hiện chương trình v.

v…, quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về ANZ. Bất kỳ câu hỏi hay tranh chấp liên quan đến quyền tham gia chương trình 

của chủ thẻ sẽ được ANZ toàn quyền quyết định. 

7. Bất kỳ hành động gian lận, lạm dụng, hay không được phép nào liên quan đến giao dịch thẻ tín dụng hoặc việc trả góp lãi 

suất có thể dẫn đến việc hủy bỏ ưu đãi này. Việc hủy bỏ này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động pháp lý nào mà ANZ 

có thể tiến hành. 

8. ANZ toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý chương trình khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm nào mà không 

cần thông báo trước cho khách hàng. ANZ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí 

mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu, dưới bất kỳ hình thức nào, liên quan tới chương trình khuyến mại. 

9. ANZ là một công ty con của Tập đoàn Ngân Hàng Trách nhiệm Hữu hạn Australia và New Zealand ("ANZBGL"), một ngân 

hàng được thành lập tại Australia. ANZ được thành lập và cấp phép tại Việt Nam dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn. ANZ 

không phải là tổ chức được phép nhận tiền gửi theo luật pháp Australia. Các khoản tiền gửi hay trách nhiệm của ANZ không 

phải là các khoản tiền gửi và trách nhiệm của ANZBGL. ANZBGL không chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của ANZ.

Được cung cấp bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam).

Kết nối với chúng tôi:

  

 

        

http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/12855
mailto:ask@anz.com
http://www.anz.com/vietnam/en/Personal/
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/user/ANZAsiaPacific

