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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

Chương trình ƯU ĐÃI CUỐI NĂM TỪ ANZ TẠI PICO  

1. Thời gian chương trình: 10/10 – 15/12/2013 hoặc khi sử dụng hết ngân sách 600 triệu đồng do ANZ 

quyết định cho toàn chương trình. 

2. Giảm 10% trên giá bán cho các đơn hàng tại Pico trên 5 triệu đồng khi chủ thẻ tham gia mua trả 

góp lãi suất ưu đãi 0% lên đến 12 tháng, nhưng không quá 1 triệu đồng/chủ thẻ trong suốt chương 

trình. 

3. Địa chỉ hệ thống cửa hàng Pico: 

• 76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

• 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

• 35 Hai Bà Trưng, Hòan Kiếm, Hà Nội 

• 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

• 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 

4. Chương trình này không được kết hợp đồng thời cùng với các chương trình khuyến mại, giảm giá 

khác. Để đủ điều kiện được giảm giá 10%, khách hàng phải thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng 

ANZ thanh toán toàn bộ số tiền với hóa đơn trện 5 triệu đồng, điền form đăng ký trả góp tại Pico và 

gọi lên tổng đài 18001559 sau 3 ngày để xác nhận giao dịch trả góp, phí xử lý giao dịch 2,99% sẽ 

được áp dụng. 

5. Những giao dịch hợp lệ sẽ được dựa vào ngày thực hiện giao dịch trong thời hạn khuyến mại, phải 

được bút toán vào tài khoản Thẻ Tín Dụng và chuyển đổi trả góp vào hoặc trước ngày 31/12/2013.  

6. Trong trường hợp có bất kì tranh chấp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời hạn sử dụng, 

quyền hạn sử dụng hay việc thực hiện chương trình, quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về ANZ. 

Bất kỳ câu hỏi hay tranh chấp liên quan đến quyền tham gia chương trình của chủ thẻ hay về giá trị 

giảm giá sẽ được ANZ toàn quyền quyết định. 

7. Tiền khuyến mãi sẽ được hoàn tiền vào bảng sao kê tháng 1/2014. 

8. Bất kỳ hành động gian lận, lạm dụng, hay không được phép nào liên quan đến giao dịch thẻ tín 

dụng hoặc việc xác nhận tại Pico Electronics có thể dẫn đến việc hủy bỏ ưu đãi quà tặng này. Việc 

hủy bỏ này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động pháp lý nào mà ANZ có thể tiến hành. 
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9. Trong phạm vi pháp luật cho phép, ANZ bảo lưu quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý 

chương trình khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng. 

ANZ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu bồi thường, tổn thất, thiệt hại, chi phí 

hoặc phí tổn nào mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu, phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, liên quan 

tới chương trình khuyến mãi này. 

10. Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) (“ANZ”) là một công ty con của Tập đoàn Ngân 

Hàng Trách nhiệm Hữu hạn Australia và New Zealand (“ANZBGL”). ANZBGL là một tổ chức được 

phép nhận tiền gửi (Ngân Hàng) theo luật pháp Australia. ANZ được thành lập và cấp phép tại Việt 

Nam dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn và không phải là một Ngân Hàng 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 hoặc các công ty khác thuộc tập đoàn, đồng thời ANZBGL và các công ty thuộc tập đoàn 

cũng không chịu trách nhiệm hay bảo lãnh cho ANZ.  

 


