
   

Thời điểm tuyệt vời để trang hoàng và mua sắm tiện nghi cho ngôi nhà của bạn với các 

ưu đãi hấp dẫn từ MediaMart. Sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ để thực hiện những ước mơ 

của bạn ngay hôm nay!

 
Giảm đến

  

Hoàn tiền

  

Ưu đãi

50% 500.000VNĐ 0% lãi suất  
trả góp

một số sản phẩm cho hóa đơn từ 10 triệu* lên đến 12 tháng

Thời gian chương trình từ: 17/11 – 16/12/2014.

Tìm hiểu thêm tại trang web của MediaMart

Soạn ANZ1 gửi tới 8069 để đăng ký Thẻ Tín Dụng ANZ ngay!

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

  

Trải nghiệm phong 
cách của người đi đầu!
   
Cơ hội sở hữu iPhone 6 sành điệu 
khi thanh toán bằng Thẻ Tín 
Dụng ANZ.
  

Soạn tin ANZ25 gửi 8069.
  

Thời hạn đến: 30/11/2014
 

  

  

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.
  

 

  

  

Giới thiệu để cùng 
nhận quà ưu đãi từ 
ANZ!
   
Giới thiệu Thẻ Tín Dụng ANZ:
• Hoàn tiền lên tới 4triệu đồng 
cho người giới thiệu
• Hoàn tiền lên tới 200.000đ cho 
người được giới thiệu
  

Soạn ANZGT <Tên><Số ĐT 
người được giới thiệu> gửi 8069
  

Thời hạn đến: 31/12/2014
  

Tìm hiểu thêm> 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, liên hệ:

 1900 1276 ask@anz.com  anz.com/vietnam
     

 

 

(*) Điều kiện và Điều khoản áp dụng.

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

2. Áp dụng cho 45 chủ thẻ đầu tiên 

3. Để đủ điều kiện được giảm giá lên tới 50% và hoàn tiền 500.000VNĐ khách hàng phải thanh toán toàn bộ số tiền khi giao 

dịch bằng thẻ tín dụng ANZ và gọi tổng đài 1900 1276 để đăng ký tham gia chương trình. 

4. Những giao dịch hợp lệ sẽ được dựa vào ngày thực hiện giao dịch trong thời hạn khuyến mại và phải được bút toán vào tài 

khoản thẻ tín dụng trước ngày 25/12/2014 

5. Số tiền 500.000VNĐ sẽ được hoàn lại vào bảng sao kê tháng 01/2015 

Chi tiết điều kiện và điều khoản, vui lòng nhấp vào đây

Được cung cấp bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam).

Kết nối với chúng tôi:

  

 

http://mediamart.vn/tin-tuc/tin-khuyen-mai/thoa-suc-mua-sam-voi-the-tin-dung-anz-tai-mediamart.htm
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/?pid=rwm-fly-hp-aug13-spotpromotions
http://www.anzspot.com/vn/en/promotion/detail/15540
file:///Z|/ANZ/2014/Thang-10-2014/A10-30-CC-MediaMart-Nhung-PENDING/A10-30-eDM-CC-MediaMart-VNE-11/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/en/Personal/
http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/Credit-Cards-Debit-Cards/promotions-special-offers/
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/user/ANZAsiaPacific

