
Một mùa thu nồng ấm bên người thân với những ưu đãi hấp dẫn từ thẻ 
ANZ!

Thiên Hòa
08/09-30/09/2014
  

●     Giảm đến 60% trên 1 số mặt hàng.
●     Hoàn tiền 500.000 đồng cho hóa đơn từ 15 triệu đồng trở lên.
  

Tìm hiểu thêm>

THE BODY SHOP 
19/09 - 10/10/2014
• Giảm 10% khi mua 2 sản phẩm 
• Giảm 15% khi mua từ 3 sản phẩm 
trở lên. (Áp dụng cho tất cả sản 
phẩm).
Tìm hiểu thêm>

 

VICHY 
18/09 - 30/09/2014
• Giảm 25% trên tất cả dịch vụ.
• Giảm 15% trên tất cả sản phẩm.
Tìm hiểu thêm>

 

Geox 
19/09 -21/09/2014
• Giảm 50% trên tất cả sản phẩm.
Tìm hiểu thêm>

Furla 
19/09 - 21/09/2014
• Giảm 50% trên tất cả sản phẩm 
(Không áp dụng cho bộ sưu tập mới).
Tìm hiểu thêm>

 

SOLAS – ZARA 
17/09 - 30/09/2014 
• Giảm 30% trên tất cả sản phẩm.
Tìm hiểu thêm>

 

Lazada.vn 
15/09 - 15/10/2014 
• Giảm 150.000 đồng cho hóa đơn từ 
600.000 đồng trở lên (áp dụng cho 
các sản phẩm khuyến mại).
Tìm hiểu thêm>

BEST HOME 
15/9 - 30/9/2014
• Giảm thêm 5% trên các sản phẩm 
khuyến mại.
Tìm hiểu thêm>

 

PISEN 
15/09 - 30/09/2014
• Giảm 30% trên hóa đơn thanh toán.
Tìm hiểu thêm>

 

PHU QUY JEWELRY 
20/09 - 20/12/2014
• Giảm đến 50% trên tất cả sản phẩm. 
• Giảm thêm 2% trên hoá đơn thanh 
toán dưới 30 triệu đồng. 
• Giảm thêm 5% trên hoá đơn thanh 
toán từ 30 triệu đồng trở lên.
Tìm hiểu thêm>

Runam Bistro 
20/09 - 20/10/2014 
• Giảm 20% trên hoá đơn thanh toán.
Tìm hiểu thêm>

 

Chooki Buffet 
20/09 - 20/10/2014
• Mua 2 tặng 1 từ thứ Hai đến thứ 
Sáu.
Tìm hiểu thêm>

 

Domino's Pizza 
Thời hạn đến: 30/11/2014
• Giảm 25% trên gói khuyến mại Visa 
khi thanh toán trực tuyến.
Tìm hiểu thêm>

À LA CARTE DANANG 
Thời hạn đến: 20/12/2014
• Giảm thêm 10% trên chương trình 
ưu đãi Delight Plus dành cho căn hộ 2 
phòng ngủ (1.827.000++ VND).
Tìm hiểu thêm>

 

DANH NAM TRAVEL 
17/09 - 31/10/2014
• Giảm 25% trên gói du lịch tuần 
trăng mật tại Maldives.
Tìm hiểu thêm>

 

FUSION MAIA DANANG 
Thời hạn đến: 20/12/2014
• Giảm thêm 5% trên chương trình ưu 
đãi trọn gói (4.725.000VND /đêm/
phòng Pool Villa).
Tìm hiểu thêm>

Tiện Lợi Hơn và Trúng Thưởng Lớn khi thanh toán  

Thẻ Tín Dụng ANZ qua chuỗi cửa hàng Payoo*
  

Chương trình kéo dài đến 10/10/2014

* FPT shops, Vienthong A, Circle K, Hnam Mobile

  

●     Không cần xếp hàng chờ đợi, mất thời gian di chuyển hay vội vàng đến chi nhánh ANZ vào ngày đến hạn 

thanh toán. Tại Payoo, thanh toán hoàn toàn miễn phí và được thực hiện trong ngày. Tìm hiểu thêm>

●     Nhận đến "không giới hạn" cơ hội rút thăm trúng thưởng Xe Honda Lead 125cc và nhiều giải thưởng khác, 

mỗi thanh toán thành công tại Payoo tương ứng với một mã số dự thưởng.  
Tìm hiểu thêm>

 

 
Để biết thêm chi tiết, liên hệ:
  

 1800 1559  ask@anz.com  anz.com/vietnam

  

 

 

(*) Điều kiện và điều khoản:

1. Mọi tranh chấp liên quan đến thời hạn sử dụng, quyền hạn sử dụng hoặc việc thực hiện chương trình v.v..., quyền 
quyết định cuối cùng sẽ thuộc về ANZ. Bất kỳ câu hỏi tranh chấp liên quan đến quyền tham gia chương trình sẽ được 
ANZ toàn quyền quyết định. 
2. Không áp dụng chung với bất kỳ chương trình ưu đãi, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác. 
3. 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.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15312
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15291
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/14514
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/14010
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15294
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15300
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/14748
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15330
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15297
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15282
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15318
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15321
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13185
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15279
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15303
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15285
http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/Credit-Cards-Debit-Cards/credit-card-service/payment-method/
https://www.payoo.com.vn/?m=content&o=detail&id=714&cat=KMDDN
mailto:ask@anz.com
http://anz.com/vietnam
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/user/ANZAustralia

