
Tưng bừng mua sắm mùa lễ hội với vô vàn những ưu đãi hấp dẫn với Thẻ Tín Dụng 
ANZ tại SC VIVO City.

G2000 
T7 & CN từ 07/11 – 27/12/2015 
• Giảm 10% cho sản phẩm nguyên 
giá.
• Giảm thêm 10% cho sản phẩm đang 
giảm đến 50%. 
• Giảm 15% cho hóa đơn 2 triệu trở 
lên.
Tìm hiểu thêm>

 

Noir 
T7 & CN từ 07/11 – 27/12/2015
• Giảm 10% cho sản phẩm nguyên 
giá. 
• Giảm thêm 10% cho sản phẩm đang 
giảm đến 50%. 
• Giảm 15% cho hóa đơn 2 triệu trở 
lên.
Tìm hiểu thêm>

 

The Body Shop
T7 & CN từ 07/11 – 27/12/2015
• Giảm 30% cho dòng sản phẩm Spa 
Wisdom.
Tìm hiểu thêm>

ShooZ 
T7 & CN từ 07/11 – 27/12/2015
• Giảm 20% trên sản phẩm nguyên 
giá.
Tìm hiểu thêm>

 

Breadtalk 
T7 & CN từ 07/11 – 27/12/2015 
• Giảm 20% trên tổng hóa đơn.
Tìm hiểu thêm>

 

Wrap & Roll 
Thời hạn đến: 28/02/2016
• Giảm 10% trên tổng hóa đơn.
Tìm hiểu thêm>

Pepper Lunch 
Thời hạn đến: 31/12/2015
• Giảm 10% trên tổng hóa đơn.
Tìm hiểu thêm>

 

Koh Thai 
T7 & CN từ  07/11 – 27/12/2015 
• Giảm 10% trên tổng hóa đơn. 
Tìm hiểu thêm>

 

ECCO 
Thời hạn đến: 31/12/2015
• Giảm 10% cho hóa đơn từ 20 triệu 
VND. 
• Giảm 5% cho hóa đơn dưới 20 triệu 
VND.
Tìm hiểu thêm>

Samsonite 
Thời hạn đến 31/05/2016
• Giảm 10% trên tổng hóa đơn
Tìm hiểu thêm>

 

PNJ
Thời hạn đến: 31/10/2016 
• Giảm 3% cho trang sức kim cương 
dưới 4mm và các loại trang sức khác. 
• Giảm 5% cho trang sức bạc PNJ
Tìm hiểu thêm>

 

GOGI HOUSE 
T2 đến T5
từ 07/11 – 27/12/2015
• Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán.
Tìm hiểu thêm>

VUVUZELA 
Thời hạn đến: 27/12/2015
• Giảm 15% trên hóa đơn thanh toán.
Tìm hiểu thêm>

 

California Fitness & Yoga Center 
T7 & CN từ 07/11 – 27/12/2015
• Tặng thêm 3 tháng tập cho thành 
viên lần đầu tham gia khi đăng ký gói 
tập từ 1 năm. Áp dụng cùng với 
chương trình trả góp đến 12 tháng.
Tìm hiểu thêm>

 

Wall Street English 
Thời hạn đến: 20/05/2016
• Trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn 3,6, 
12 tháng.
Tìm hiểu thêm>

        

        

 

 
Để biết thêm chi tiết, liên hệ:
  

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

  

 

 

*Điều kiện và điều khoản: 
 
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://anzspot.com/vn/en/promotion/Detail/10609
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/21196
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15291
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/21193
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/21184
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13830
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/21190
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13302
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/8521
http://anzspot.com/vn/en/promotion/detail/816
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/7768
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/10498
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/9982
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/21205
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/14904
https://www.anz.com/vietnam/vn/personal/credit-cards/forms/credit-card-lead-generation/
mailto:ask@anz.com
http://www.anz.com/vietnam/en/personal/ad/travelcard/
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/user/ANZAsiaPacific

