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

đến 50% cùng Thẻ Tín Dụng ANZ. Chỉ duy nhất 2 tuần từ 15/07 - 30/07/2015.

 

AL FRESCO'S 
15/07 - 30/07/2015

Giảm 20% 

• Giảm 20% trên thực đơn gọi món áp dụng cho 
thức ăn. 
(không áp dụng cho thực đơn đặt sẵn & những 
khuyến mại khác).

Tìm hiểu thêm>

    
 
Giảm 50%

Gloria Jean's Coffees

15/07 - 30/07/2015

• Giảm 50% trên đồ uống 
khi mua đồ ăn.

Tìm hiểu thêm>

  
Giảm 35%

Grill 66 Steakhouse

15/07 - 30/07/2015

• Giảm 35% trên thực đơn 
đặt sẵn.

Tìm hiểu thêm>

    

 
Giảm 20%

Chill Skybar - Dining
15/07 - 30/07/2015

• Giảm 20% trên hóa đơn  
(áp dụng cho thực đơn 
Chill Dining).

Tìm hiểu thêm>

  
Giảm 20%

PEPPERONIS
15/07 - 30/07/2015

• 20% trên thực đơn gọi 
món áp dụng cho thức ăn 
(không áp dụng cho thực 
đơn đặt sẵn, buffet và 
những khuyến mại khác).

Tìm hiểu thêm>

    

 
Giảm 20% 

HOT'N TASTY

15/07 - 30/07/2015

• Giảm 20% trên thực đơn 
buffet (không áp dụng cho 
đồ uống, thực đơn đặt sẵn 
và những khuyến mại 
khác).

Tìm hiểu thêm>

  
Giảm 20%

JASPAS

15/07 - 30/07/2015

• 20% trên thực đơn gọi 
món áp dụng cho thức ăn 
(không áp dụng cho thực 
đơn đặt sẵn, buffet và 
những khuyến mại khác).

Tìm hiểu thêm>

    

 
Giảm 20%

WA JAPANESE CUISINE

15/07 - 30/07/2015

• Giảm 20% trên hóa đơn 
thức ăn.

Tìm hiểu thêm>

  
Giảm 15%

L'USINE

15/07 - 31/07/2015

• Giảm 15% trên hóa đơn. 
(thứ Hai đến thứ Sáu).

Tìm hiểu thêm>

       
    

 
Giảm 10%

nydc

Thời hạn đến: 30/06/2016

• Giảm 10% trên hóa đơn.

Tìm hiểu thêm>

  
Giảm 10%

Häagen-Dazs

Thời hạn đến: 31/12/2015

• Giảm 10% trên hóa đơn.

Tìm hiểu thêm>

    

    
Hãy tải ứng dụng ANZ Spot về điện thoại di động của bạn (iPhone, Android hoặc 
Blackberry) hoặc truy cập anz.com/anzspot để khám phá thêm những ưu đãi đặc quyền 
khác trên khắp Châu Á Thái Bình Dương. 

 

Tìm hiểu thêm các chương trình khuyến mãi khác, soạn UD TD gửi 8069. 

   
   

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.

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/15843
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15837
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13215
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/19581
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/19557
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15822
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15819
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/19584
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/19587
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15246
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/16849
http://www.anzspot.com/
http://www.anz.com/vietnam/vn/personal/credit-cards-debit-cards/fixed-payment-plan-flexifund/zeropercent-fixed-plan/
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

