
 
 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRẢ GÓP 0% LÃI 

SUẤT TẠI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN KẾT VỚI 

VIETCOMBANK 

 

CỬA HÀNG DI ĐỘNG VIỆT 

 

 

Địa chỉ truy cập:  www.didongviet.vn 

Điện thoại: 18006018 

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 Di Động 

Việt: 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.didongviet.vn: 

Khách hàng thanh toán thẻ tín dụng 

Vietcombank và đăng ký trả góp theo 

hướng dẫn tại website.  

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây. 

 

SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY – NỘI THẤT CHỢ LỚN 

 

Địa chỉ truy cập:  www.dienmaycholon.vn 

Điện thoại: 19002628 

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 và đăng ký 

trả góp theo hướng dẫn tại website.  

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

http://www.didongviet.vn/
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


 

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH 

 

 

Địa chỉ truy cập: 

  

www.phucanh.vn 

Điện thoại: 19002164 

Thời gian khuyến mại: Thanh toán thẻ trực tiếp 

29/03/2020 - 28/03/2022 

Thanh toán thẻ trực tuyến 

15/01/2019 - 19/12/2021 

 
 

 

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

hàng lựa chọn. 

 Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 Cách thức thực hiện: 

Thanh toán thẻ trực tiếp tại hệ thống các 

cửa hàng của Phúc Anh: 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.phucanh.vn: Khách hàng 

thanh toán thẻ tín dụng 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 MÁY TÍNH HÀ NỘI 

 

Địa chỉ truy cập:  www.hanoicomputer.vn 

Điện thoại: 19001903 

Thời gian khuyến mại: Thanh toán thẻ trực tiếp 

29/03/2020 - 28/03/2022 

Thanh toán thẻ trực tuyến 

15/01/2019 - 19/12/2021 

 
 

 

 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 Hà Nội Computer: 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.hanoicomputer.vn: Khách 

hàng thanh toán thẻ tín dụng Vietcombank 

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


và đăng ký trả góp theo hướng dẫn tại 

website.  

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA 

 

Địa chỉ truy cập:  www.dienmaythienhoa.vn 

Điện thoại: 19001829 

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

 

 Kỳ hạn: 

- Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng: 

3,6,9 hoặc 12 tháng tùy khách hàng 

lựa chọn. 

- Thanh toán thẻ trực tuyến trên 

website: 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. 

- Thanh toán thẻ trực tuyến tại 

website www.dienmaythienhoa.vn: 

Khách hàng thanh toán thẻ tín dụng 

Vietcombank và đăng ký trả góp theo 

hướng dẫn tại website.  

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

 

CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK CLICKBUY 

 

 

Địa chỉ truy cập:  www.clickbuy.com.vn 

Điện thoại: 1900633471 

 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 thanh toán thẻ của Vimo và thực hiện 

đăng ký trả góp theo hướng dẫn tại cửa 

hàng. 

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: 15/01/2019 - 19/12/2021 

 
 

 Chương trình áp dụng theo điều kiện điều 

khoản tại đây 

 

HỆ THỐNG SIÊU THỊ MEDIA MART 

 

Địa chỉ truy cập:  www.mediamart.vn 

Điện thoại: 19006788 

Thời gian khuyến mại: Thanh toán thẻ trực tiếp 

29/03/2020 - 28/03/2022 

Thanh toán thẻ trực tuyến 

15/01/2019 - 19/12/2021 

 
 

 

 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: 

Thanh toán thẻ trực tiếp tại hệ thống các 

cửa hàng của Media Mart: 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.mediamart.vn: Khách hàng 

thanh toán thẻ tín dụng Vietcombank và 

đăng ký trả góp theo hướng dẫn tại website. 

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

