
Chương trình đại nhạc hội Disney Live! Mickey’s Music Festival đầy hấp dẫn đang 
chờ đón gia đình bạn!

Hãy cùng ANZ và Disney Live! khởi đầu năm học mới thật vui 
vẻ với chương trình đại nhạc hội Disney Live! Mickey’s Music 
Festival sẽ công diễn vào cuối tháng 9.  
 
Đơn giản, hãy chi tiêu bằng Thẻ Tín Dụng ANZ cho các danh mục mua 
sắm hay học phí cho trẻ em từ 20/08 tới 06/09 để nhận ngay 1 cặp vé.

  

Loại thẻ
Chi tiêu  

tối thiểu1 Giải thưởng
Tổng số  

giải thưởng2

Chuẩn/Vàng 5.000.000đ 2 vé 
trị giá 800.000 đồng 105 

Core Platinum/SPB 
Platinum/Travel Platinum 8.000.000đ 2 vé  

trị giá 1,4 triệu đồng 45

 
  Soạn ANZ25 gửi 8069 để tham gia chương trình ngay!  

 
Thời hạn chương trình: 20/08 - 06/09/2015

 
Chuột Mickey và những người bạn tạo nên cơn sốt toàn thế giới, với nhân vật từ các bộ phim như 

Nàng tiên cá, Aladdin và Câu chuyện đồ chơi, trong tour diễn mới Disney Live! Mickey’s Music 

Festival sẽ công diễn tại Việt Nam vào tháng 9 tới. Hãy tham dự ngay!  Tìm hiểu thêm >

     
• Tp HCM: từ 30/09 - 05/10 tại Nhà Hát Hòa Bình, 240-242 Đường 3/2, Q. 10

• Hà Nội: từ 09/10 - 11/10 tại TT Hội nghị Quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long

   

 

 
Ngoài ra, quý khách hàng sẽ nhận ngay ưu đãi 
giảm giá 10% trên giá vé cho chương trình 
Disney Live! Mickey Music Festival khi thanh 
toán bằng Thẻ Tín Dụng ANZ! 
   

 
điền mã giảm giá: 4628 
hoặc gọi hotline: 0913 332 198 
từ nay tới 15/09/2015

  
   

Ưu đãi nhân đôi dành cho bạn! 

Trở thành khách hàng Ngân hàng Ưu tiên ANZ Signature Priority Banking để nhận 2 

vé GA1 trị giá 1,4 triệu đồng*

* Điều kiện và Điều khoản áp dụng. Duy trì số dư tài khoản từ 50.000USD, 1 tỷ đồng Việt Nam, 

50.000 đô la Úc hoặc tương đương để trở thành khách hàng ANZ Signature Priority Banking. 

Chương trình đến 15/9/2015.

 Gọi 1800 5999 26 hoặc đến Chi nhánh ANZ để biết thêm chi tiết

 

 

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

    

 

 
Để biết thêm chi tiết:

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

 

 

(*) Điều kiện và Điều khoản áp dụng.

1.Các hạng mục chi tiêu hợp lệ được định nghĩa dựa trên mã hạng mục đối tác (Merchant Category Codes) được quy định bởi 

Visa bao gồm: 

• Chi trả học phí và dịch vụ Giáo dục (trường cấp 1 và cấp 2, trường dạy học từ xa, khóa học kĩ năng văn phòng, trường dạy 

ngoại ngữ, trường học nghề, cao đẳng, đại học, trung cấp); 

• Mua sắm đồ dùng trẻ em (đồ dùng trẻ em và trẻ sơ sinh, quần áo gia đình, đồ chơi, đồ lưu niệm và quà tặng, dụng cụ văn 

phòng và trường học, dụng cụ nghệ thuật và thủ công); 

• Khu vui chơi giải trí và bảo tàng (địa điểm tham quan du lịch và trưng bày, công viên giải trí, rạp xiếc, lễ hội, đồ chơi giải 

trí, công viên hải dương học, công viên cá heo, dịch vụ vui chơi, khu vui chơi giải trí); 

• Sách, Phương tiện nghe nhìn và Giải trí (cửa hàng âm nhạc, cửa hàng cho thuê băng đĩa, buổi biễn diễn các ban nhạc và 

âm nhạc thính phòng, cửa hàng sách, trung tâm và trường học dạy múa, vé xổ số, rạp chiếu phim, sản xuất kịch nghệ và các 

trung tâm bán vé). 

2. 45 cặp Vé Mời hạng GA1 và 105 cặp Vé Mời hạng GA2 sẽ được trao trong suốt thời hạn chương trình. Nếu số lượng khách 

hàng trúng thưởng nhiều hơn số lượng Vé Mời, Vé Mời sẽ được trao dựa trên chi tiêu cao nhất trong suốt thời hạn chương 

trình. 

3. 3. Tổng chi tiêu thanh toán được cộng dồn từ chi tiêu tại máy cà thẻ và trực tuyến trong nước và quốc tế của các loại Thẻ 

Tín Dụng ANZ mà Chủ Thẻ đang sở hữu trong Thời Hạn Chương Trình. 

4. Giao dịch hợp lệ sẽ được tính dựa vào ngày thực hiện giao dịch trong thời hạn khuyến mại và phải được quyết toán vào tài 

khoản thẻ tín dụng vào hoặc trước ngày 09/09/2015  

5. Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận được tin nhắn thông báo trong tháng 09/2015 để đặt vé.

Điều kiện & Điều khoản đầy đủ, vui lòng xem tại đây

Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam ("ANZ"), 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.anz.com/vietnam/vn/Personal/Credit-Cards-Debit-Cards/promotions-special-offers/
https://ticketbox.vn/disneylive
mailto:ask@anz.com
http://www.anz.com/vietnam/en/Personal/
http://www.anz.com/resources/2/4/24d6bfbe-43fa-4826-85b5-f43efc1bb6ae/tc-cc-disney-show-vn.pdf?MOD=AJPERES
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/user/ANZAsiaPacific
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