
 

[PVcomBank Plentii] – Ưu đãi 8/3 dành cho Phái đẹp 

Dành cho chủ thẻ PVcomBank 

TT Thương hiệu Ưu đãi Địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

áp dụng 

1 
Thời trang 

Mazano 

Ưu đãi đặc biệt giảm 50% toàn bộ 

mặt hàng nguyên giá 

Hệ thống Mazano xem chi tiết tại 

http://www.caycauvang.com/bai

-viet/he-thong-mang-luoi-16.html 

Đến 

08/03/2016 

2 

California 

Fitness & 

Yoga 

Ưu đãi đặc biệt giảm 15% tổng gói 

tập trên giá niêm yết 

Tặng thêm 02 tháng tập 

Áp dụng đối với các gói tập từ hạng 

Gold trở lên, và thời hạn từ 12 tháng 

trở lên 

Không áp dụng cho các gói tập 

Diamond và Centuryon 

Khách hàng phải thanh toán đủ giá 

trị gói tập trong 1 lần 

Hệ thống California Fitness & 

Yoga xem chi tiết tại 

http://www.cfyc.com.vn/ 

Đến 

15/03/2016 

3 
Pamas Clinic 

& Spa 

Giảm 10% khi mua sản phẩm 

Giảm 10% khi sử dụng dịch vụ 

công nghệ bao gồm: Botox, filler, 

Chỉ nâng cơ, Ulthera, Phẫu thuật 

thẩm mỹ 

Giảm 30% cho các khác hàng sử 

dụng dịch vụ lẻ chăm sóc da tại 

Pâms  

Hệ thống Pamas Clinic & Spa xem 

chi tiết tại  

http://pamas.com.vn/lien-he 

Đến 

15/11/2016 

4 
Trang sức 

Tomei 

Giảm 30% cho sản phẩm Tomei 

đính kim cương, ngọc trai, đá quý 

Không áp dụng cho sản phẩm vàng 

trắng trơn, nhãn hàng cao cấp Le 

Hệ thống Tomei xem chi tiết tại  

www.tomei.com.my 

Đến  

15/09/2016 

http://www.caycauvang.com/bai-viet/he-thong-mang-luoi-16.html
http://www.caycauvang.com/bai-viet/he-thong-mang-luoi-16.html
http://www.cfyc.com.vn/
http://pamas.com.vn/lien-he
http://www.tomei.com.my/


Lumiere và các chương trình khuyến 

mại đang chạy 

5 
Mỹ phẩm 

NYX 

Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán 

Giảm 15% hóa đơn thanh toán trên 

2(hai) triệu đồng 

Giảm 20% hóa đơn thanh hóa trên 

3(ba) triệu đồng 

Hệ thống NYX xem chi tiết tại  

http://www.nyxvietnam.vn/vn/G

ioi-thieu/Showroom.html 

Đến  

15/09/2016 

6 
Thời trang 

iBasic 

Giảm  10% cho hoá đơn dưới 

5,000,000 VND 

Giảm 15% cho hoá đơn từ 5,000,000 

VND trở lên 

Hệ thống iBasic xem chi tiết tại 

http://ibasicvietnam.com/pages/

he-thong  

Đến 

15/11/2016 

7 Axara Paris 
Giảm 10% trên tổng hóa đơn đối 

với hàng nguyên giá 

B1-02 Vincom Đồng Khởi, 72 Lê 

Thánh Tôn, Q.1, TP Hồ Chí Minh 

L1-111 Vincom Center Bà Triệu, 

191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội 

Đến 

15/09/2016 

8 
Mỹ phẩm It’s 

Skin 
Giảm 10% trên tổng hóa đơn 

Hệ thống It’s Skin xem chi tiết tại 

http://itsskin.com.vn/   

Đến 

15/09/2016 

9 
Điện hoa Cây 

cầu vàng 
Giảm 10% trên tổng hoá đơn 

137 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội.ĐT : 043 972 8128 

Đến 

15/11/2016 

Hãy tải và sử dụng ngay ứng dụng PVcomBank Plentii để cập nhật những ưu đãi mới nhất từ PVcomBank 

  

*** End *** 
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