
 

 

 

 

Chương trình khuyến mại tặng cặp vé xem chương trình Disney “Mickey’s Music Festival” 

dành cho chủ thẻ ghi nợ ANZ Visa 

 

Điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mại được cung cấp bởi ngân hàng TNHH Một Thành 

Viên ANZ (Việt Nam) (sau đây gọi là “ANZ”) 

 

1. Tên chương trình: Chi tiêu và nhận vé xem chương trình Disney “Mickey’s Music Festival” 

miễn phí dành cho chủ thẻ ghi nợ ANZ. 

 

2. Thời hạn chương trình: 20/08/2015 – 06/09/2015 

 

3. Phạm vi áp dụng chương trình khuyến mại: Cho toàn bộ Chủ thẻ Ghi nợ ANZ Visa được 

phát hành bởi ANZ Việt Nam 

 

4. Nội dung chương trình: 

 

Nhận cặp vé xem chương trình Disney “Mickey’s Music Festival” khi chi tiêu từ 8 triệu đồng Việt 

Nam trong giai đoạn từ 20/8/2015 đến 6/9/2015 (giai đoạn chi tiêu).  

 

5. Điều kiện chi tiết của chương trình khuyến mại: 

 

5.1 Để tham gia chương trình, Chủ thẻ nhắn tin theo cú pháp ANZ25 đến 8069 để đăng ký. 

Tin nhắn được xem là đăng ký thành công khi số điện thoại gửi tin nhắn đã được đăng 

ký tại ANZ. 

5.2 Chủ thẻ có thể đăng ký tham gia chương trình tại bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn 

chi tiêu.  

5.3 Giao dịch hợp lệ được tính trong tổng chi tiêu phải là giao dịch cà thẻ tại các điểm chấp 

nhận thẻ (POS) hoặc giao dịch thanh toán trực tuyến. Giao dịch tiền mặt không được tính 

trong tổng chi tiêu để tham gia chương trình.  

5.4 Tối đa 50 cặp vé được tặng trong suốt chương trình. Nếu có hơn 50 chủ thẻ thỏa điều 

kiện chương trình thì vé tặng sẽ được ưu tiên theo mức chi tiêu từ cao đến thấp đến khi 

đủ 50 cặp vé. Năm (05) chủ thẻ chi tiêu cao nhất sẽ nhận cặp vé hạng GA1 trị giá 

1,400,000 đồng/cặp. Các chủ thẻ còn lại sẽ nhận cặp vé hạng GA2 trị giá 800,000 

đồng/cặp.  

5.5 Mỗi chủ thẻ được nhận tối đa 1 cặp vé trong suốt chương trình khuyến mại.  

5.6 Giao dịch thực hiện trong giai đoạn giao dịch và phải được bút toán vào tài khoản chậm 

nhất vào ngày 9/9/15 để được xem là hợp lệ.  

5.7 Chủ thẻ thỏa điều kiện nhận cặp vé cần gọi điện đến số điện thoại 54124048 (số máy 

lẻ 1618) để xác nhận suất diễn muốn tham dự. Số vé trên mỗi suất diễn có giới hạn nên 

sẽ ưu tiên theo thứ tự xác nhận cuộc gọi của khách hàng.  

Nếu khách hàng thỏa điều kiện nhận cặp vé nhưng không gọi xác nhận suất diễn muốn 

tham dự hoặc không còn vé trống cho suất diễn khách hàng mong muốn, vé sẽ được 

tặng ngẫu nhiên trên các suất diễn còn chỗ trống.  

 

Các suất diễn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 

 

Ngày Suất diễn Ngôn ngữ 

Nhà hát Hòa Bình 240 – 242, Đường 3/2, Tp.Hồ Chí Minh 

T4, 30/09/2015 18.00 Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt 

T5, 01/10/2015 18.00 Tiếng Việt 

T6, 02/10/2015 19.00 Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt 

T7, 03/10/2015 11.00 Tiếng Việt 



 

T7, 03/10/2015 15.00 Tiếng Việt 

T7, 03/10/2015 19.00 Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt 

CN, 04/10/2015 11.00 Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt 

CN, 04/10/2015 15.00 Tiếng Việt 

CN, 04/10/2015 19.00 Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt 

T2, 05/10/2015 18.00 Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt 

Trung Tâm hội nghị quốc gia 

Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

T6, 09/10/2015 19.00 Tiếng Việt 

T7, 10/10/2015 10.00 Tiếng Việt 

T7, 10/10/2015 15.00 Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt 

T7, 10/10/2015 19.00 Tiếng Việt 

CN, 11/10/2015 10.00 Tiếng Việt 

CN, 11/10/2015 15.00 Tiếng Việt 

CN, 11/10/2015 19.00 Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt 

 

5.8 Nếu chủ thẻ thắng giải nhưng vì lý do nào đó không đủ tiêu chuẩn để nhận Vé Mời thì Vé 

Mời sẽ được trao tặng cho những người thắng giải tiếp theo trong danh sách nếu có.  

5.9 Chủ thẻ thỏa điều kiện sẽ được thông báo bằng tin nhắn khi kết thúc chương trình và thời 

hạn bút toán. Vé tặng sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ đăng ký của chủ thẻ 

với Ngân hàng ANZ. ANZ không chịu trách nhiệm nếu phiếu quà tặng bị thất lạc do chủ 

thẻ không cập nhật địa chỉ với Ngân hàng.  

5.10 Vé Mời không thể quy đổi sang tiền mặt hoặc quà tặng. 

5.11 Bất cứ tranh chấp nào liên quan đến Vé Mời sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và 

nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.  

5.12 Nếu có bất kỳ khiếu nại, Chủ thẻ phải thông báo cho ANZ để tiến hành giải quyết trước 

ngày 18/09/2015. Sau thời hạn này, ANZ sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.  

5.13 Quyết định của ANZ trên mọi quyết định liên quan đến chương trình khuyến mại này là 

cuối cùng, chính thức và không phải thông báo trên báo chí.  

5.14 Trong phạm vi pháp luật cho phép, ANZ có toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách 

khác xử lý chương trình khuyến mại sau khi thông báo trước 3 (ba) ngày tại các Chi 

nhánh/Phòng giao dịch ANZ và/hoặc trên trang web của ANZ. 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.  

 

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. 

 

 

 


