
Hãy mang lại thật nhiều niềm vui cho người phụ nữ yêu thương của bạn 
bằng những ưu đãi hấp dẫn từ thẻ ANZ!

JIMMY CHOO 
15/10 - 30/10/2014 
• Giảm 20% trên sản phẩm nguyên 
giá. 
• Giảm thêm 20% trên sản phẩm 
khuyến mại.
Tìm hiểu thêm>

 

KENZO 
23/10 – 24/10/2014
• Giảm thêm 5% trên sản phẩm 
khuyến mại đến 60%.
Tìm hiểu thêm>

 

HUGO BOSS 
23/10 – 24/10/2014
• Giảm thêm 5% trên sản phẩm 
khuyến mại đến 60%.
Tìm hiểu thêm>

PRIVATE SALE F MEET FASHION 
24/10 - 25/10/2014
• Giảm thêm 5% trên sản phẩm 
khuyến mại đến 70%.
Tìm hiểu thêm>

 

L’OCCITANE, Sisley, BVLgari, 
Clarins & Shiseido 
13/10 - 19/10/2014
• Giảm thêm 5% trên sản phẩm 
khuyến mại đến 80%.
Tìm hiểu thêm>

 

Amadora Spa 
13/10 - 10/11/2014
• Giảm 30% trên dịch vụ thư giãn mặt 
trẻ hóa làn da.
Tìm hiểu thêm>

Jasmine Hair Spa 
10/10 - 10/11/2014
• Giảm 50% trên tất cả dịch vụ vào 
Thứ 4 & Thứ 5 hàng tuần.
Tìm hiểu thêm>

 

KFC 
13/10 - 31/12/2014
• Giảm 15% trên hóa đơn từ 
200.000VNĐ trở lên.
Tìm hiểu thêm>

 

ĐIỆN MÁY CHỢ LỚN 
15/10 - 15/11/2014 
• Giảm 7 triệu đồng cho sản phẩm TV 
Led Toshiba 55L245VN (Giá đã giảm: 
16,990,000VNĐ).
Tìm hiểu thêm>

    

TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT
●     0% lãi suất trả góp lên đến 12 tháng dành riêng cho chủ thẻ Tín 

Dụng ANZ tại hơn 30 đối tác: Nguyễn Kim, Pico, Điện Máy Chợ 
Lớn, Thiên Hòa, California Fitness & Yoga, Vespa Topcom, Piago 
Sapa...

  

Tìm hiểu thêm>

   

 

 
Để biết thêm chi tiết, liên hệ:
  

 1900 1276  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/15390
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13161
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13149
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15393
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13086
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13332
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13239
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15402
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/14469
http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/Credit-Cards-Debit-Cards/fixed-payment-plan-flexifund/zeropercent-fixed-plan/
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/ANZAsiaPacific

