
Tết trung thu thêm thú vị bên người thân cùng ưu đãi từ thẻ ANZ!
    

MOEVENPICK HOTEL HANOI 
Thời hạn đến: 08/09/2014 
• Giảm 10% trên các loại bánh Trung 
Thu. 
• Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán 
tại nhà hàng Mangosteen.
Tìm hiểu thêm>

 

W GOURMET 
25/08 - 08/09/2014
• Giảm 15% trên tổng hóa đơn cho 
chủ thẻ SPB và Platinum 
• Giảm 10% trên tổng hóa đơn cho 
chủ thẻ Gold, Classic và Debit.
Tìm hiểu thêm>

 

SilkPath Hotel 
Thời hạn đến: 08/09/2014
• Giảm 10% trên các loại bánh Trung 
Thu. 
• Giảm 15% khi mua từ 5 hộp bánh 
trung thu trở lên. 
• Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán 
tại nhà hàng La Soie De Hanoi và 
Bellissimo.
Tìm hiểu thêm>

GIVRAL CAFE 
Thời hạn đến: 22/09/2014
• Giảm 10% trên các loại bánh Trung 
Thu.
Tìm hiểu thêm>

 

Nikko Hotel Saigon 
Thời hạn đến: 08/09/2014
• Giảm 10% trên các loại bánh Trung 
Thu.
• Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán 
tại nhà hàng La Brasserie, Ming Court 
và The Lounge.
Tìm hiểu thêm>

 

CROWNE PLAZA 
Thời hạn đến: 31/05/2015
• Giảm 15% trên hóa đơn thanh toán 
tại nhà hàng Lackah.
Tìm hiểu thêm>

MANGO BEER CLUB 
22/08 - 31/08/2014 
• Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán.
Tìm hiểu thêm>

 

Tasaki BBQ 
23/08 - 23/09/2014
• Giảm 25% trên hóa đơn thanh toán.
Tìm hiểu thêm>

 

Koto Saigon Restaurant 
Thời hạn đến: 18/09/2014
• Giảm 30% trên thực đơn chọn món.
Tìm hiểu thêm>

FCUK 
21/08 - 23/08/2014 
• Giảm 20% trên sản phẩm nguyên 
giá. 
• Giảm thêm 20% trên giá đã giảm 
cho sản phẩm khuyến mại đến 50%.
Tìm hiểu thêm>

 

L'Occitane 
24/08 - 29/08/2014
• Giảm thêm 5% trên giá đã giảm đến 
80% của các thương hiệu: L'Occitane, 
Shiseido, Sisley, Bvlgari, Clarins.
Tìm hiểu thêm>

 

Naima.vn 
Thời hạn đến: 15/09/2014
• Giảm thêm 5% trên giá đã giảm đến 
70% trên Naima.vn.
Tìm hiểu thêm>

Tiện Lợi Hơn và Trúng Thưởng Lớn khi thanh toán  

Thẻ Tín Dụng ANZ qua chuỗi cửa hàng Payoo*
  

Chương trình kéo dài đến 10/10/2014

* FPT shops, Vienthong A, Circle K, Hnam Mobile

  

●     Không cần xếp hàng chờ đợi, mất thời gian di chuyển hay vội vàng đến chi nhánh ANZ vào ngày đến hạn 

thanh toán. Tại Payoo, thanh toán hoàn toàn miễn phí và được thực hiện trong ngày. Tìm hiểu thêm>

●     Nhận đến "không giới hạn" cơ hội rút thăm trúng thưởng Xe Honda Lead 125cc và nhiều giải thưởng khác, 

mỗi thanh toán thành công tại Payoo tương ứng với một mã số dự thưởng.  
Tìm hiểu thêm>

 

 
Để biết thêm chi tiết, liên hệ:
  

 1800 1559  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:

    

 

http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15117
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15138
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15123
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15135
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15120
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/696
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15126
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15129
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15132
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15156
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/13086
http://naima.vn/
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15153
http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/Credit-Cards-Debit-Cards/credit-card-service/payment-method/
https://www.payoo.com.vn/?m=content&o=detail&id=714&cat=KMDDN
mailto:ask@anz.com
http://anz.com/vietnam
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/user/ANZAustralia

