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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

1. Tên của chương trình khuyến mại: Chuơng trình mua 1 tặng 1 vé xem phim tại Megastar bằng 

thẻ tín dụng ANZ 

2. Thời hạn của chương trình khuyết mại: từ 15/08/2013 đến 15/08/2014 hoặc đến khi vé được 

tặng hết, tùy thời điểm nào xảy ra trước. 

3. Khu vực áp dụng chương trình khuyến mại: Tất cả cụm rạp MegaStar tại Việt Nam 

4. Nội dung chương trình:  

- Tặng 01 vé xem phim 2D miễn phí khi mua 01 vé xem phim 2D Megastar bằng thẻ tín dụng ANZ 

- Tặng 01 vé xem phim 3D trẻ em miễn phí khi mua 02 vé xem phim 3D Megastar bằng thẻ tín dụng 

ANZ Platinum 

- Giảm 10% cho phần My Combo và Couple Combo 

5. Đối tượng áp dụng: chủ thẻ tín dụng ANZ được phát hành bởi Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt 

Nam. 

6. Cách thức tham gia chương trình 

- Sau khi thanh toán vé xem phim Megastar bằng thẻ tín dụng ANZ, Chủ thẻ ANZ soạn tin nhắn 

VE2D gửi đến 8069 để nhận mã số điện tử đổi vé xem phim 2D hoặc VE3D gửi 8069 để nhận mã 

số điện tử đổi vé xem phim 3D cho trẻ em. Mã số vé điện tử được định nghĩa là mã số gồm kí tự 

và số do ANZ cung cấp và gửi vào  số điện thoại mà quý khách đăng ký tại ngân hàng.  

- Chủ thẻ ANZ xuất trình mã số trên điện thoại của mình, kèm theo hóa đơn mua vé xem phim để 

đổi vé 2D hoặc 3D miễn phí tại bất kì rạp Megastar. Megastar sẽ thu lại hóa đơn này. 

- Phiếu xem phim Megastar được định nghĩa là phiếu xem phim 2D hoặc 3D miễn phí do Megastar 

phát hành và được sử dụng vào các ngày trong tuần tại Megastar toàn quốc. 

7. Điều kiện và điều khoản:  

- Khách hàng có tổng giao dịch chi tiêu (gồm các chi tiêu của thẻ chính và thẻ phụ) tối thiểu 3 triệu 

trong tháng gửi tin nhắn đăng ký (tính theo tháng dương lịch) trong thời gian chương trình để 

nhận ưu đãi.  

- Vé xem phim miễn phí phải được đổi trong cùng ngày, cùng xuất chiếu và cùng địa điểm với vé 

được mua bằng thẻ Tín Dụng ANZ.  

-  Tối đa 02 vé/mỗi loại cho cùng 1 tài khoản mỗi tuần, tối đa 350 vé 2D miễn phí mỗi tuần và tối đa 

65 vé 3D miễn phí mỗi tuần. Tuần được định nghĩa là từ 0.00 giờ ngày Thứ Sáu đến 24.00 giờ 

ngày Thứ Năm, giờ GMT+7.  

- Chương trình không áp dụng cho đặt vé trực tuyến, các suất chiếu đặc biệt, suất chiếu M-Cinema 

tại Paragon 
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- Chương trình không áp dụng các ngày 1/1/2014, 30/4, 1/5, giỗ Tổ Hùng Vương , 2/9 và Tết Âm 

Lịch (31/1 – 9/2/2014) 

- Vé được phân phối bỡi Megastar chỉ dành cho mục đích cá nhân, không có giá trị chuyển nhượng 

hay sử dụng với các mục đích thương mại khác. Vi phạm điều khoản này có thể bị truy cứu trách 

nhiệm pháp luật. 

- Để tham gia chương trình, khách hàng cần phải cập nhật thông tin điện thoại liên lạc cho ngân 

hàng bằng cách gọi 1800 1559 trong những trường hợp khách hàng thay đổi số điện thoại hoặc 

chưa cập nhật cho ngân hàng. Ít nhất trong hai (02) ngày làm việc,  số điện thoại mới sẽ được cập 

nhật và khách hàng có thể bắt đầu tham gia chương trình. Đối với khách hàng mới được duyệt 

thẻ, cần ít nhất bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày kích hoạt thẻ để tham gia chương trình. 

- Nếu (i) vé xem phim, hóa đơn hoặc mã số xem phim của chủ thẻ bị phát hiện có dấu hiệu giả mạo 

và không trung thực, (ii) chi tiêu qua thẻ tín dụng ANZ của quý khách trong tháng gửi tin nhắn 

đăng ký không đạt mức 3 triệu đồng hoặc (iii) quý khách được tặng thưởng quá 2 vé trên một 

tuần, ANZ có quyền cách trừ giá trị của các vé mà quý khách không đủ điều kiện được thưởng 

(85.000 đồng/vé 2D hoặc 150.000 đồng/vé 3D) vào tài khoản thẻ Tín Dụng ANZ của chủ thẻ. 

- Vé xem phim tại Megastar không được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiền tặng vào tài khoản.  

- Bất cứ tranh cãi liên quan đến chất lượng hoặc chấp nhận sử dụng của Vé xem phim tại Megastar 

sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và Megastar. 

- Mọi quyết định của ANZ liên quan đến các chương trình khuyến mại này là cuối cùng và chính 

thức.  

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

dụng hoặc việc nhận Vé xem phim tại Megastar có thể dẫn đến việc hủy bỏ ưu đãi này. Việc hủy 

bỏ này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động pháp lý nào mà ANZ có thể tiến hành. 

- ANZ toàn 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 khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu, dưới bất 

kỳ hình thức nào, liên quan tới chương trình khuyến mại.  

- 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. 

 


