Skvělé nabídky k vaší Visa kartě při cestách
do Spojených arabských emirátů
Užívejte si snadné placení a skvělé cestovní benefity, jako jsou
slevy na ubytování, pronájem aut, výlety a další atrakce.

Insert Bank Logo

Akceptována více než 46 miliony
obchodníků a ve 2 milionech
bankomatů po celém světě

Bidroom
Získejte slevu až 25 % z nejvýhodnějších dostupných cen
ubytování a další výhody, jako je bezplatná Wi-Fi, možnost
dřívějšího přihlášení, slevy v restauracích a další. Získejte též
BEZPLATNÉ zkušební členství na šest měsíců a 50% slevu
na členský poplatek Bidroom.*

Wi-Fi
zdarma

Pro využití této nabídky navštivte web: visa.cz/premiove-karty/bidroom.html
*Nabídka se řídí obchodními podmínkami.
Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete bližší informace

Výlety s Big Bus
Sleva 50 % na výlety autobusem Hop-on Hop-off
+ Desert Sunset Tour Combo.*

Sleva

50%

Pro využití této nabídky navštivte pobočku
Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Belgie, Španělska a Venezuely.
Nabídka se řídí obchodními podmínkami.
Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete bližší informace.
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Nabídka hotelů

Pronájem aut

Zarezervujte si ubytování pomocí vaší Visa® karty a získejte bezplatné
Wi-Fi připojení a další služby s našimi fantastickými nabídkami pro hotely.

Vydejte se na cesty a využijte slev až 37 % z cen pronájmu aut ve vaší destinaci.

Visa Luxury
Hotel Collection

Pečlivě spravovaný výběr více než 900 hotelů po celém světě, z nichž
si můžete vybírat. Užijte si různé výhody – od lepší kategorie pokoje
až po bezplatné Wi-Fi připojení v některém z našich pečlivě vybraných
luxusních hotelů.*
Pro využití této nabídky navštivte web: myvisaluxuryhotels.com
* Nabídka se vztahuje na katy Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite a Visa Business.
Nabídka se řídí obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury,
kde naleznete bližší informace.

Výlety a atrakce
Využijte úžasné nabídky se slevami až 50 % z výletů po okolí vaší destinace.

Autopůjčovna Sixt
Ušetřete až 10 % na všech pronájmech aut ve více než 110 zemích světa.*
Pro využití této nabídky navštivte web sixt.com/visasigplat
nebo pobočku společnosti Sixt.
Kód nabídky: 9910213 | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Belgie, Švýcarska a Venezuely.
Nabídka neplatí pro debetní platby nebo předplacené promo akce. Nabídka se řídí
obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete
bližší informace.

Autopůjčovna Auto Europe
Ušetřete až 37 % na zahraničních pronájmech aut ve 180 zemích
po celém světě.*
Pro využití této nabídky navštivte web: autoeurope.com/visa

Výlety s Gray Line
Ušetřete 10 % na všech výletech s Gray Line.*
Pro využití této nabídky navštivte web: grayline.com

Kód nabídky: 99007578 | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Belgie, Španělska, Švýcarska a Venezuely.
Nabídka neplatí pro debetní platby nebo předplacené promo akce. Nabídka se řídí
obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete
bližší informace.

Kód nabídky: VISA10 | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska a Venezuely. Nabídka se řídí obchodními
podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete bližší informace.

HeliDubai

Autopůjčovna Hertz
Ušetřete až 25 % ze základních cen pronájmu aut a navíc získejte
mezinárodní bonus od autopůjčovny Hertz.*
Pro využití této nabídky navštivte web: hertz.com/visaglobal

Získejte slevu 15 % na vyhlídkové lety helikoptérou.*

Kód nabídky: CDP#1244810 a PC#203888 | Platnost do: 31. 12. 2019

Pro využití této nabídky volejte +971- 4 -208-14-55

*Nabídka se řídí obchodními podmínkami.
Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete bližší informace.

Kód nabídky: VISAPRO | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro karty Visa vydané v Rakousku a Venezuele. Nabídka se řídí
obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete
bližší informace.
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S kartou Visa můžete platit snadno
a bezpečně po celém světě
Plaťte po svém, ať jste kdekoli
Karty Visa jsou akceptovány na více než 46 milionech míst a ve
dvou milionech bankomatů po celém světě. Přinášejí Vám tak
možnost bezproblémových plateb bez ohledu na to, kam vás
vaše cesty zavedou. A aby bylo vše ještě jednodušší, umožňuje
vám globální vyhledávač bankomatů Visa rychle nalézt ten
nejbližší bankomat.

Více informací zde: visa.com/atmlocator
Pomoc vždy po ruce
Ať jste kdekoliv, globální asistenční služba pro zákazníky
Visa je pro vás vždy na dosah – stačí jen jedno kliknutí. Pokud
potřebujete zablokovat kartu, požádat o vydání náhradní karty
nebo jen potřebujete v naléhavé situaci použít nějaké záložní
finanční prostředky, naše podpora je vám k dispozici 24 hodin
denně, 365 dnů v roce a v několika jazycích.

Více informací zde: visaeurope.com/lost-your-card
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Obchodní podmínky
Obchodní podmínky Visa
Nabídky obchodníků, jež jsou Vám k dispozici, byly shromážděny od obchodníků z celého světa jako služby pro
držitele karet Visa. Jednotlivé nabídky jsou poskytovány příslušnými obchodníky, nikoliv společností Visa, a společnost
Visa se tímto výslovně zříká veškeré odpovědnosti za jejich obsah nebo za jejich soulad s právními předpisy kterékoliv
země či za splnění poskytnuté nabídky. Mějte, prosím, na paměti, že nabídky se řídí obchodními podmínkami
jednotlivých partnerů. Mohou za ně být rovněž účtovány poplatky. Bližší informace naleznete v obchodních
podmínkách vaší banky.

Obchodní podmínky partnerů
Výlety s Big Bus: Sleva 50 % na výlety autobusem Hop-on Hop-off + Desert Sunset Tour Combo
Výlučnou odpovědnost za tuto nabídku nese společnost Big Bus Tours. Při nákupu jízdenky na níže uvedených
vyhrazených místech nástupu, resp. výstupu předložte vytištěný voucher s touto nabídkou: Dubai Mall; Mall of
Emirates; BurJuman; Wafi Mall; Atlantis The Palm; Deira City Centre; Abra Station Dubai Creek; Dubai Marina Mall;
Beach Mall a Souq Madinat. Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími nabídkami či promo akcemi. Jízdenka platí
po dobu 24 hodin od zakoupení. Výlety probíhají sedm dnů v týdnu, po celý rok. Nabídka se může měnit a řídí se
obchodními podmínkami příslušného partnera. Nabídka není platná, pokud je zakázána nebo omezena právními
předpisy. Platí pouze v případě platby pomocí platné karty Visa. Za úhradu veškerých daní odpovídá výlučně kupující.

Bidroom: Podrobné podmínky naleznete na níže uvedeném odkazu:
https://www.visa.bidroom.com/pages/terms

Podrobné podmínky Visa Luxury Hotel Collection naleznete na níže uvedeném odkazu:
https://www.visaluxuryhotelcollection.com/benefits

Výlety s Gray Line: Ušetřete 10 % na turistických výletech
Nabídka závisí na dostupnosti. Tato nabídka se nevztahuje na občerstvení, nápoje a spropitné, pokud není na
stránkách www.grayline.com uvedeno jinak. Nabídka se může měnit a řídí se obchodními podmínkami příslušného
partnera. Nabídka není platná, pokud je zakázána nebo omezena právními předpisy. Platí pouze v případě platby
pomocí platné karty Visa. Za úhradu veškerých daní odpovídá výlučně kupující. Výlučnou odpovědnost za tuto
nabídku nese společnost Gray Line Corp.

HeliDubai: Ušetřete 15 % na vyhlídkových letech v Dubaji
Výlučnou odpovědnost za tuto nabídku nese společnost HeliDubai. Je vyžadována rezervace. Nabídka platí pouze
pro přímé rezervace provedené e-mailem nebo telefonicky. Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími nabídkami
či promo akcemi. Žádné z uvedených cen nezahrnují vstupné a poplatky za parkování. Nabídka se může měnit a řídí
se obchodními podmínkami příslušného partnera. Nabídka není platná, pokud je zakázána nebo omezena právními
předpisy. Platí pouze v případě platby pomocí platné karty Visa. Za úhradu veškerých daní odpovídá výlučně kupující.

Auto Europe: Ušetřete až 37 % na zahraničních pronájmech aut ve 180 zemích po celém světě

Výše slevy závisí na délce pronájmu, místě vyzvednutí vozu a dalších faktorech. Sleva se vztahuje pouze na dobu
pronájmu a ujeté kilometry, nikoliv na případné daně, příplatky nebo pojištění, jež mohou být k ceně pronájmu
účtovány. Při zrušení rezervace nejméně 48 hodin před okamžikem vyzvednutí vozu nejsou účtovány žádné storno
poplatky. Sleva se nevztahuje na nákladní dodávky. Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími promo akcemi
či slevami. Nabídka nemusí platit ve zvláště vytížených termínech (tzv. blackout dates) a mohou se na ni vztahovat
další omezení. Nabídka platí pouze pro rezervace uskutečněné do 31. prosince 2019 a je podmíněna provedením
rezervace nejméně jeden týden předem. Nabídka se může měnit a řídí se obchodními podmínkami příslušného
partnera. Nabídka není platná, pokud je zakázána nebo omezena právními předpisy.
Platí pouze v případě platby pomocí platné karty Visa. Za úhradu veškerých daní odpovídá výlučně kupující. Výlučnou
odpovědnost za tuto nabídku nese společnost Auto Europe.

Hertz: Ušetřete až 25 % ze základních cen pronájmu aut, a navíc získejte mezinárodní bonus
od autopůjčovny Hertz

Kód PC 203888: Nabídka je k dispozici v partnerských provozovnách v Africe, Austrálii, Brazílii, Evropě, Mexiku, na
Středním východě, Novém Zélandu a na Svatém Tomáši. Sleva 25 $ se vztahuje pouze na základní sazbu s pozdější
úhradou. Nabídku nelze využít pro úhradu již dokončeného pronájmu nebo na předplatné hrazené v okamžiku
rezervace. Výše slevy se vypočte v místní měně s použitím směnného kurzu platného v době pronájmu. Nabídka je
platná pouze při zadání kódu CDP 1244810 a číslo promo kuponu (PC) 203888. Rezervaci je nutno provést nejméně
8 hodin před vyzvednutím vozidla. Minimální doba pronájmu je pět dnů. Nabídka platí pro všechny kategorie vozidel
od kompaktních po Full Size avšak pouze s manuální převodovkou. U provozoven, v jejichž vozovém parku jsou
pouze vozy s automatickou převodovkou, platí výjimky. Tato nabídka neplatí pro kolekce vozů Hertz. Ve vytížených
termínech (tzv. blackout dates) nemusí být nabídka k dispozici. Platí obvyklá pravidla a omezení společnosti Hertz pro
cenově dostupné sazby. Daně, náhrady daní, státní příplatky a poplatky za doplňkové služby, jako je např. doplnění
paliva, mohou být účtovány zvlášť. Za úhradu veškerých daní odpovídá kupující. Minimální věk pro pronájem
vozu je 25 let (s případnými výjimkami). Platí standardní podmínky pronájmu společnosti Hertz, standardní doba
pronájmu a omezení týkající se vracení vozidel. Platí standardní kritéria společnosti Hertz vztahující se na řidiče a
jeho úvěruschopnost platná v jednotlivých lokalitách. Tuto nabídku nelze vyměnit za finanční hotovost ani ji nelze
kombinovat s žádnými jinými nabídkami, slevami, kupony nebo promo akcemi, s výjimkou vaší standardní CDP
slevy. Nabídka neplatí pro pronájmy vozů za ceny účtované subjektům v oblasti cestovního ruchu, na velkoobchodní
turistické balíčky, na náhradní vozy pro pojišťovny či dealery nebo na jakékoliv další promo nabídky nebo skupinové
ceny pronájmu. Nabídka není platná, pokud je zakázána, zdaněna nebo omezena právními předpisy. Nabídka platí
pouze na pronájem vozů uskutečněný do 31. prosince 2019. Nabídka může být kdykoliv zrušena. Kód CDP 1244810:
Sleva se vztahuje pouze na základní sazbu s pozdější úhradou. Výše slevy se bude lišit v závislosti na lokalitě, datu,
době pronájmu, kategorii vozidla a dalších faktorech. Daně a poplatky jsou z nabídky vyloučeny. Nabídka se řídí
obchodními podmínkami. Výlučnou odpovědnost za tuto nabídku nese společnost Hertz.

Sixt: Ušetřete až 10 % z cen pronájmu aut ve více než 110 zemích po celém světě
Nabídka platí pouze pro soukromé zákazníky služeb Sixt rent a car a Sixt rent a truck; neplatí pro firemní účty.
Nabídka se řídí standardními podmínkami pronájmu. Sleva je podmíněna místní dostupností a nelze ji kombinovat se
speciálními nabídkami. Nabídka se může měnit a řídí se obchodními podmínkami příslušného partnera. Nabídka není
platná, pokud je zakázána nebo omezena právními předpisy. Platí pouze v případě platby pomocí platné karty Visa. Za
úhradu veškerých daní odpovídá výlučně kupující. Výlučnou odpovědnost za tuto nabídku nesou programy Sixt Rent
a Car, resp. Sixt Rent a Truck.

Osobní údaje musí být používány v souladu se zásadami ochrany soukromí mBank: https://www.mbank.cz/informace-kproduktum/dokumenty-ke-stazeni/formulare/Politika_ochrany_soukromi_pri_vyuzivani_internetovych_sluzeb.pdf.
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