
Thưởng thức những hương vị tuyệt vời tại các nhà hàng tốt nhất với ưu đãi giảm 

giá đến 50% cùng Thẻ Tín Dụng ANZ.

 

AL FRESCO'S

Giảm đến 20% 

• Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán  
(Áp dụng sau 18h tại 88 Đào Tấn, Hà Nội).  
Thời hạn: 22/01 - 21/04/2015

• Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán  
(Áp dụng tại tất cả các địa điểm).  
Thời hạn đến: 15/07/2015.

Tìm hiểu thêm>

    
 
Chỉ với 1.000đ

The Coffee Bean & Tea 
Leaf® 

Thời hạn đến: 15/02/2015

• Hãy nhanh chân tới The 
Coffee Bean & Tea Leaf® 
Việt Nam để lựa chọn đồ 
uống yêu thích của bạn với 
giá trị từ 1.000 đồng* 
cùng Thẻ Tín Dụng ANZ.

Tìm hiểu thêm>

  
Giảm đến 50%

KHÁCH SẠN 
RENAISSANCE SAIGON

30/01/ - 17/02/2015

• Giảm 50% trên dịch vụ 
ăn uống tại Atrium Lounge 
• Giảm 30% trên thực đơn 
gọi món Kabin (không bao 
gồm đồ uống) tại nhà hàng 
Kabin. 
• Giảm 30% trên giá buffet 
trưa (không áp dụng cho 
đồ uống) tại Riverside Café.

Tìm hiểu thêm>

    

 
Giảm 20%

NHÀ HÀNG JASPAS  
(Hà Nội) 

22/01 - 21/04/2015

• Giảm 20% trên hóa đơn 
thanh toán (áp dụng sau 
18h)

Tìm hiểu thêm>

  
Giảm 20%

HOT'N TASTY

22/01 - 21/04/2015

• Giảm 20% trên hóa đơn 
thanh toán (áp dụng sau 
18h)

Tìm hiểu thêm>

    

 
Giảm 10% 

PEPPERONIS

Thời hạn đến: 15/07/2015

• Giảm 10% trên hóa đơn 
thanh toán

Tìm hiểu thêm>

  
Giảm 30%

Gloria Jean’s Coffees

22/01 - 02/02/2015

• Giảm 30% trên đồ uống

Tìm hiểu thêm>

    

 
Giảm 25%

TOP CHEF

22/01 - 15/02/2015

• Giảm 25% trên đồ ăn 
(áp dụng cho thực đơn gọi 
món)

Tìm hiểu thêm>

  
Giảm 20%

TASAKI BBQ - JAPANESE 
CHARCOAL GRILL 
RESTAURANT

20/01 - 18/02/2015

• Giảm 20% trên hóa đơn 
thanh toán (Thứ 2 - Thứ 6) 
Không áp dụng vào Lễ, Tết

Tìm hiểu thêm>

    

 
Giảm 15%

L'USINE

22/01 - 15/02/2015

• Giảm 15% trên hoá đơn 
thanh toán (bao gồm tiệc 
công ty hoặc tiệc theo 
nhóm từ Thứ 2 - Thứ 6 
15h - 22h)

Tìm hiểu thêm>

  
Giảm 40%

SƯỜN NƯỚNG HÀN QUỐC

22/01 - 14/02/2015

• Giảm 40% trên hóa đơn 
thanh toán (không áp 
dụng cho rượu, bia)

Tìm hiểu thêm>

     
Hơn thế nữa, nhiều ưu đãi đặc quyền đang chờ đón bạn:
    

  

Cùng ANZ tận hưởng  
bữa tối ý nghĩa
   
Nhận ngay bộ đồ dùng bàn ăn 
cao cấp trị giá 2 triệu đồng khi 
sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ trong 
mùa lễ hội cho các hạng mục 
mua sắm.
  

Soạn ANZ25 gửi 8069 để tham 
gia chương trình.
  

Thời hạn đến: 01/02/2015
 

  

  

Trả góp 0% lãi suất 
lên đến 12 tháng!
   
Mong ước trong tầm tay với trả 
góp ưu đãi cùng Thẻ Tín Dụng 
ANZ. 
 
Nhiều lựa chọn với hơn 40 đối tác 
của ANZ.
  

 

  

  

Ưu đãi giảm giá và nhận 

Phiếu quà tặng 
   
• Nhận Phiếu quà tặng 100.000 
đồng khi chi tiêu từ 2 triệu đồng. 
• Giảm giá đến 10% tại các điểm 
ANZ Spot.
  

Chương trình vào thứ 6, thứ 7 và 
Chủ nhật từ 10/01 - 08/02/2015 
tại hệ thống Parkson tại HN và 
TPHCM
  

Tìm hiểu thêm> Tìm hiểu thêm>
  

 

  

Cài đặt ngay ứng dụng ANZ Spot cho điện thoại (hỗ trợ iPhone, Blackberry & 
Android ) hoặc truy cập anzspot.com để tìm hiểu thêm.   

    

 

 
  

Để biết thêm chi tiết:  1900 1276  ask@anz.com  anz.com/vietnam

  

 

 

(*) Điều kiện và Điều khoản áp dụng:

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/15840
http://www.anz.com/resources/d/c/dcd10a46-4f55-4887-9444-db469d4e3674/edm-coffee-bean-vn.pdf?MOD=AJPERES
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15840
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http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15840
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http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15840
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15840
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15840
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15840
http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/Credit-Cards-Debit-Cards/promotions-special-offers/
http://www.anz.com/vietnam/vn/personal/credit-cards-debit-cards/fixed-payment-plan-flexifund/zeropercent-fixed-plan
http://anzspot.com/
https://itunes.apple.com/vn/app/anz-spot/id468640511?mt=8
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/103775/?lang=en&countrycode=VN
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anzspot.mobile
mailto:ask@anz.com
http://www.anz.com/vietnam/
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/user/ANZAsiaPacific

