
Kính gửi Quý khách hàng, 
Ngày 24/12/2017, chủ sở hữu thẻ tín dụng Eximbank đặc biệt được nhận ưu đãi cực hấp 
dẫn từ Bạch Long Mobile khi thanh toán trả góp online qua Alepay – Giải pháp thanh 
toán đột phá được hàng vạn chủ sở hữu thẻ tín dụng tin dùng. 
 
Theo đó, khi thanh toán trả góp online qua Alepaytại website Bạch Long Mobile, chủ thẻ 
Eximbank sẽ được hưởng những khuyến mại lớn gồm có: 
 Giảm ngay 500.000Đ tiền mặt + hưởng trả góp online lãi suất 0% khi mua 

sản phẩm từ 5 triệu đồng trở lên 
 Nhân đôi bảo hành (6 tháng thành 12 tháng, 12 tháng thành 24 tháng) 

 Nhận 01 phiếu bốc thăm trúng iPhone X 256GB mới 100%, Quốctế 

Thời gian áp dụng: 9h – 20h ngày 24/12/2017 
 

 

Với sự hợp tác khăng khít giữa ba bên Bạch Long Mobile, Ngân Lượng và Eximbank, 
chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng những ưu đãi đặc biệt như một lời tri ân 



trong dịp mua sắm tiêu dùng cuối năm. Bạch Long Mobile với 10 năm lịch sử uy tín, hiện 
có 13 showroom và 5 trung tâm Bảo hành phủ khắp Sài Gòn, cung cấp sản phẩm với giá 
cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chế độ bảo hành an tâm. Ngân Lượng-cổng thanh toán 
đã đồng hành với người tiêu dùng Việt gần 10 năm qua, hỗ trợ trả góp trực tuyến qua 
Alepay, nhằm cung cấp cho khách hàng một giải pháp mua sắm bảo mật, an toàn và tiện 
lợi. Chắc chắn Quý chủ thẻ Eximbank sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi mua sắm 
trực tuyến tại website www.bachlongmobile.com 

NẮM BẮT NGAY CƠ HỘI VÀNG MUA IPHONE X, IPHONE 8/8 PLUS HAY 
NHỮNG FLAGSHIP ANDROID HIỆN NAY TẠI BẠCH LONG 
MOBILE: https://thanhtoan.bachlongmobile.com/ 

Mọi chi tiết, thắc mắc vui lòng liên hệ Bạch Long Mobile qua hotline 1900.63.64.69 - 
028.22.68.68.68 

 


