
 
 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRẢ GÓP 0% LÃI 

SUẤT TẠI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN KẾT VỚI 

VIETCOMBANK 

 

 

TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI 

 

 

 

Địa chỉ truy cập:  www.doji.vn 

Điện thoại: 18001168 

Thời gian khuyến mại: 17/11/2020 - 28/03/2022 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng 

lựa chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh 

toán thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị 

chấp nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng 

ký trả góp theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

 Áp dụng toàn hệ thống Vàng bạc đá quý 

DOJI trừ 2 địa điểm: 

+ Trung tâm DOJI Gold - 35A Nguyễn Hữu 

Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

+ Trung tâm DOJI - TTTM Diamond Plaza, 

34 Lê Duẩn, Q. 1, TP. HCM 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây. 

 

CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 

 

Địa chỉ truy cập:  www.pnj.com.vn 

Điện thoại: 1800545457 

Thời gian khuyến mại: 12/11/2020 - 28/03/2022 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng 

lựa chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện:  

- Thanh toán thẻ trực tiếp tại hệ 

thống các cửa hàng của PNJ: 

Khách hàng thanh toán thẻ tín dụng 

Vietcombank bằng thiết bị chấp nhận 

thẻ của Payoo và thực hiện đăng ký 

trả góp theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

- Thanh toán thẻ trực tuyến tại 

website www.pnj.com.vn Khách 

hàng thanh toán thẻ tín dụng 

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf


Vietcombank và đăng ký trả góp theo 

hướng dẫn tại website.  

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM 

 

 

 

 

 

Địa chỉ truy cập:  www.vuanem.com 

Điện thoại: 18002092 

Thời gian khuyến mại: 12/11/2020 - 28/03/2022 

 

 

 

 

 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng 

lựa chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh 

toán thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị 

chấp nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng 

ký trả góp theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

CÔNG TY CP CAO SU SÀI GÒN – KYMDAN 

 

 

 

Địa chỉ truy cập:  www.kymdan.com 

Điện thoại: 18009053 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng 

lựa chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện:  

- Thanh toán thẻ trực tiếp tại hệ 

thống các cửa hàng của Kymdan: 

Khách hàng thanh toán thẻ tín dụng 

Vietcombank bằng thiết bị chấp nhận 

thẻ của Payoo và thực hiện đăng ký 

trả góp theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

- Thanh toán thẻ trực tuyến trên App 

Kymdan: Khách hàng thanh toán thẻ 

tín dụng Vietcombank và đăng ký trả 

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf


Thời gian khuyến mại: 12/11/2020 - 28/03/2022 

 

 
 

góp theo hướng dẫn trên App 

Kymdan 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LONDON SALES 

 

Địa chỉ truy cập:  www.lsbeauty.vn 

Điện thoại: 02822531641 

Thời gian khuyến mại: 11/09/2019 - 11/09/2022 
 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng 

lựa chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng 

Vietcombank và thực hiện đăng ký trả góp 

theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN ĐĂNG QUANG 

 

 

 

Địa chỉ truy cập:  www.dangquangwatch.vn 

Điện thoại: 18006005 

Thời gian khuyến mại: 12/11/2020 - 28/03/2022 
 

 

 Kỳ hạn 3 hoặc 6 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh 

toán thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị 

chấp nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng 

ký trả góp theo hướng dẫn tại cửa hàng 

hoặc thanh toán thẻ online và thực hiện 

hướng dẫn tại website  

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

HỆ THỐNG CỬA HÀNG JYSK VIỆT NAM 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng 

lựa chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh 

toán thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị 

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf


 

Địa chỉ truy cập:  www.jysk.vn 

Điện thoại: 0904636063 

Thời gian khuyến mại: 12/11/2020 - 28/03/2022 
 

chấp nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng 

ký trả góp theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI 

 

Địa chỉ truy cập:  www.foreverbedding.net 

Điện thoại: (+84) 972125125 

Thời gian khuyến mại: 12/11/2020 - 28/03/2022 

 

 

 

 Kỳ hạn 3 hoặc 6 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh 

toán thẻ tín dụng Vietcombank bằng thiết bị 

chấp nhận thẻ của Payoo và thực hiện đăng 

ký trả góp theo hướng dẫn tại cửa hàng. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

    RENAISSANCE COLLECTION 

  

Địa chỉ truy cập:  www. renaissance-

collection.com.vn 

Điện thoại: 0334.638.890 

Thời gian khuyến mại: 04/08/2020 - 15/07/2023 
 

 

 Kỳ hạn 3 hoặc 6 tháng tùy khách hàng lựa 

chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh 

toán thẻ tín dụng Vietcombank tại thiết bị 

chấp nhận thẻ của Vietcombank và thực 

hiện đăng ký trả góp theo hướng dẫn tại 

cửa hàng. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

NỘI THẤT NHÀ XINH 

 

 Kỳ hạn 3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng 

lựa chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf


 

Địa chỉ truy cập:  www.nhaxinh.com 

Điện thoại: 18007200 

Thời gian khuyến mại: 09/09/2019 - 31/12/2021 
 

 Cách thức thực hiện: Khách hàng thanh 

toán thẻ tín dụng Vietcombank tại máy 

thanh toán thẻ của Vietcombank và thực 

hiện đăng ký trả góp theo hướng dẫn tại 

cửa hàng. 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 
khoản tại đây 

 

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Documents/20191115_Dieu%20kien%20va%20dieu%20khoan%20tra%20gop%20the.pdf

