
Ngày Phụ Nữ Việt Nam đã đến gần ! Hãy cùng Thẻ Tín Dụng ANZ tạo ra thật nhiều 
niềm vui bất ngờ cho những người thân của bạn. Đầm ấm thưởng thức bữa ăn trưa 
với mẹ, hay dành tặng món quà ý nghĩa cho những người phụ nữ thân yêu với nhiều 
ưu đãi đang chờ đón bạn trong dịp lễ này.

PICO
  

●     Giảm đến 1.000.000VND trên 1 số dòng TV SAMSUNG LED Màn 
hình cong.

●     Thời hạn chương trình: 10/10 – 31/10/2015
  

Tìm hiểu thêm>

Viện thẩm mỹ Khơ Thị 
12/10/2015 - 31/10/2015
• Giảm 40% cho các dịch vụ trị liệu.
Tìm hiểu thêm>

 

Yves Rocher 
12/10-20/10/2015
• Tặng voucher Spa trị giá 
450.000VND.
• Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán.
Tìm hiểu thêm>

 

YMY 
12/10-31/10/2015
• Giảm 20% trên tổng hóa đơn.
Tìm hiểu thêm>

Vera 
15/10-25/10/2015
• Giảm 15% trên tổng hóa đơn
Tìm hiểu thêm>

 

Jockey
15/10-25/10/2015
• Giảm 15% trên tổng hóa đơn
Tìm hiểu thêm>

 

WOW 
15/10-25/10/2015 
• Giảm 15% trên tổng hóa đơn
Tìm hiểu thêm>

foodpanda 
01/10-31/10/2015
• Giảm 20% trên tổng hóa đơn.
Tìm hiểu thêm>

 

Baskin Robbins
12/10 - 12/11/2015 
• Giảm 15% trên hóa đơn thanh toán. 
Không áp dụng cho bánh kem và kem 
hộp mang về
Tìm hiểu thêm>

 

Rue Lamblot 
12/10 - 31/10/2015
• Giảm 30% trên thực đơn bò úc, đùi 
cừu và sườn cừu nướng.
Tìm hiểu thêm>

The Log 
15/10-15/11/2015
• Buổi trưa: 15% tổng bill (áp dụng 
cho cả Set Lunch và A La Carte) 
• Buổi tối: 15% tổng bill từ Thứ Hai 
tới Thứ Sáu (áp dụng cho cả A La 
Carte và Buffet).
Tìm hiểu thêm>

 

Sonkim Mode 
15/10-25/10/2015
• Giảm 15% trên tổng hóa đơn
Tìm hiểu thêm>

 

Zalora 
01/10-31/10/2015 
• Giảm 20% trên tổng hóa đơn.
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:
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