Skvělé nabídky k vaší Visa kartě
při cestách do USA
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

Partnerské hotely
Preferred Hotels
Sleva 10 % z nejvýhodnějších dostupných cen
ubytování a snídaně pro dva po celý pobyt.*

Sleva

10%

Pro využití této nabídky navštivte web:
preferredhotels.com/offer/visa-worlds-offer-4728
Kód nabídky: MKTVWO | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Dánska, Finska, Francie, Švýcarska a Venezuely.
Nabídka se řídí obchodními podmínkami.
Obchodní podmínky s bližšími informacemi naleznete na konci brožury.

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

Sleva

25%

Pro využití této nabídky navštivte web: hertz.com/visaglobal
Kód nabídky: CDP#1244810 a PC#203888 | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka se řídí obchodními podmínkami.
Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete bližší informace.
2

3

Metropolitní muzeum umění
Sleva 20 % na vybraná představení
v Metropolitním muzeum umění v New Yorku.*

Sleva

20%

Pro využití této nabídky navštivte web: metmuseum.org/tickets nebo pobočku
Kód nabídky: Visa123 | 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.

Výlety s Big Bus
Sleva 15 % na jízdenky Big Bus v New York City.*
Pro využití této nabídky navštivte web: bigbustours.com/en/new-york/new-york-bus-tours

Sleva

15%

Kód nabídky: VISA2019 | 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.
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Nabídka hotelů
Zarezervujte si ubytování pomocí vaší Visa® karty a získejte slevu
až 25 % plus bezplatné Wi-Fi připojení a další služby s našimi
fantastickými nabídkami pro hotely.

Bidroom
Získejte slevu až 25 % z nejvýhodnějších dostupných cen ubytování
a dalších služeb, jako je např. Wi-Fi, možnost dřívějšího přihlášení, slevy
v restauracích a mnoho dalšího. Získejte též ZDARMA půlroční zkušební
členství a 50% slevu na členský poplatek Bidroom.*
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.

Partnerské hotely Preferred Hotels
Ubytujte se na tři noci v některém z ubytovacích zařízení Preferred
a ušetřete 15 % z nejvýhodnějších dostupných cen.*
Pro využití této nabídky navštivte web:
preferredhotels.com/offer/visa-preferred-residences-offer-35926
Kód nabídky: MKTVRO | 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.

Hotely Fairmont

Golf v Preferred Hotels
Sleva 50 % z poplatku za hru golfu a 10 %
z nejvýhodnější dostupné ceny ubytování.*
Pro využití této nabídky navštivte web:
preferredhotels.com/offer/visa-golf-offer-35921

Sleva 15 % z cen ubytování a 50 $ z útraty v hotelu
při rezervaci ubytování na 2 noci.*

Sleva

50%

Pro využití této nabídky navštivte web:
Fairmont.com/americas/visa-save-plusmore
Kód nabídky: PVI1 | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Dánska, Francie a Venezuely.
Nabídka se řídí obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury,
kde naleznete bližší informace.

Kód nabídky: MKTVGO | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Belgie, Španělska, Švýcarska a Venezuely. Nabídka se řídí
obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete bližší informace.
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Výlety a atrakce
Získejte možnost využít úžasných nabídek ve vaší destinaci se slevami až 20 %
z výletů po okolí.

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.

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

South Coast Plaza

Wild Florida

VIP ubytování, speciální nabídky a speciální dárek pro vás při útratě
nad 500 $ během jedné návštěvy.*

Sleva 20 % na hodinovou projížďku vznášedlem v aligátořím
parku Gator Park.*

Pokud chcete využít této nabídky, zastavte se na některé ze čtyř recepcí
South Coast Plaza a předložte tam svou Visa kartu spolu s kopií této nabídky.

Pro využití této nabídky navštivte web:
wildfloridairboats.com nebo přímo samotnou prodejnu

Platnost do: 31. 12. 2019

Kód nabídky: WILDVISA | Platnost do: 31. 12. 2019

*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Dánska, Finska, Francie, Izraele, Švýcarska
a Venezuely. Nabídka se řídí obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci
brožury, kde naleznete bližší informace.

*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Belgie, Španělska, Švýcarska a Venezuely.
Nabídka se řídí obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde
naleznete bližší informace.

Hotel Prince Waikiki
Čtvrtá noc zdarma a bez rekreačních poplatků.*
Pro využití této nabídky navštivte web:
PrinceWaikiki.com/visa and book your reservation
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Výlety s Gray Line

ICON Orlando
Sleva 20 % na základní vstupné do zábavního parku ICON Orlando™.*
Pro využití této nabídky navštivte web: ICONOrlando.com

Platnost do: 31. 12. 2019

Kód nabídky: VISA20 | Platnost do: 31. 12. 2019

*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Belgie a Venezuely. Nabídka se řídí obchodními
podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete bližší informace.

*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Španělska a Venezuely. Nabídka se řídí
obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete
bližší informace.
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Grand Canyon Coaches
2 jízdenky za cenu 1 na výlet autobusem na jižní okraj Grand Canyonu.*
Pro využití této nabídky volejte: 1-702-736-7243
Kód nabídky: VISA-GCC | 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.

Red and White Fleet vyhlídkové plavby pro děti a dospělé
Sleva 4,00 $ na osobu z ceny některé ze čtyř úchvatných plaveb –
Golden Gate Bay Cruise, California Sunset Cruise, Bridge 2 Bridge Cruise
nebo California Twilight Cruise.*
Pro využití této nabídky navštivte web: redandwhite.com
Kód nabídky: VISA | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Belgie, Švýcarska a Venezuely.
Nabídka se řídí obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury,
kde naleznete bližší informace.

DISCOVERY Children’s Museum pro děti
Při koupi jedné vstupenky za plnou cenu získáte druhou za poloviční cenu.*
Pro využití této nabídky navštivte pobočku a předložte kopii této nabídky.

Vyhlídkové lety Miami Seaplane Tours

Kód nabídky: Visa2019 | Platnost do: 31. 12. 2019

Zaplaťte kartou Visa a ušetřete 40 $ na vyhlídkových letech ze South Beach.*

*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Belgie a Venezuely.
Nabídka se řídí obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury,
kde naleznete bližší informace.

Pro využití této nabídky volejte: (305) 361-3909

Království čokolády Chocolate Kingdom

Kód nabídky: Visa Offer | 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.

Sleva 3 $ z každé vstupenky na prohlídku čokoládovny.*
Pro využití této nabídky navštivte web:
tickets2.chocolatekingdom.com nebo přímo samotnou prodejnu
Kód nabídky: Visa2019 | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Španělska a Venezuely. Nabídka se řídí
obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury, kde naleznete
bližší informace.

Jízda motorovým člunem Thriller Miami
Speedboat Adventures
Sleva 6 $ na jízdenky Thriller Speedboat Adventures.*
Pro využití této nabídky navštivte web:
www.thrillermiami.com nebo přímo samotnou prodejnu
Kód nabídky: VISA | Platnost do: 31. 12. 2019

CSI: The Experience

*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Belgie, Švýcarska a Venezuely.
Nabídka se řídí obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury,
kde naleznete bližší informace.

Sleva 14 $ na základní vstupné na hru CSI: The Experience
v Las Vegas na motivy detektivního seriálu Kriminálka Las Vegas.*
Pro využití této nabídky navštivte web: lasvegasCSIexhibit.com
Kód nabídky: VSAIF | 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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Nákupy

Pronájem aut

Získejte možnost využít úžasných nabídek ve vaší destinaci se slevami až 25 %
na nákupy.

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

Levi’s

Autopůjčovna Sixt

Sleva 25 % na všechny nákupy nad 150 $ v prodejnách Levi’s v USA.*

Ušetřete až 10 % na pronájmech aut ve více než 110 zemích světa.*

Pro využití této nabídky navštivte web: levi.com

Pro využití této nabídky navštivte web:
sixt.com/visasigplat nebo pobočku společnosti Sixt

Kód nabídky: VISA25 | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Španělska a Venezuely.
Nabídka se řídí obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury,
kde naleznete bližší informace.

Van Heusen
Sleva 10 $ na všechny nákupy v hodnotě 60 $ a více
v kamenných prodejnách v USA a Portoriku.*
Kód nabídky: 500015450000 | Platnost do: 31. 12. 2019
*Nabídka není platná pro obyvatele Rakouska, Španělska a Venezuely.
Nabídka se řídí obchodními podmínkami. Viz obchodní podmínky na konci brožury,
kde naleznete bližší informace.
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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
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.
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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
Hertz: Ušetřete až 25 % ze základních cen pronájmu aut, a navíc získejte bonusové nabídky
od autopůjčovny Hertz

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.

Preferred Hotels: Sleva 10 % z nejvýhodnějších dostupných cen ubytování
se snídaní každý den pro dva

Tato nabídka platí exkluzivně pro držitele karet Visa a zahrnuje 10% slevu z nejvýhodnějších dostupných cen ubytování
plus bezplatnou snídani pro dva. Všechny ceny jsou uvedeny za pokoj a noc a nedají se kombinovat s žádnými jinými
promo akcemi či programy; mohou platit některá omezení, jako např. minimální doba pobytu nebo nedostupnost
nabídky ve vytížených termínech (tzv. blackout dates). Ceny platí pouze pro partnerské hotely, jsou podmíněny volnou
kapacitou a mohou se bez předchozího upozornění měnit. Ubytování je nutno zarezervovat a zaplatit vaší kartou Visa.
Držitel karty je povinen uvést rezervační kód MKTVWO, aby mohl využít této speciální nabídky. Úplné znění podmínek
je k dispozici zde: www.PreferredHotels.com/offers/visa-worlds-offer. 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 skupina Preferred Hotel.

Výlety s Big Bus: Sleva 15 % na jízdenky Big Bus v New York City

Společnost Big Bus Tours New York pořádá vyhlídkové okružní jízdy každý den v roce s výjimkou Silvestra. Příležitostně
mohou být poskytované služby ovlivněny nepříznivým počasím nebo probíhajícími mimořádnými akcemi. Aktuální
informace naleznete na našich informačních stránkách https://www.bigbustours.com/en/new-york/serviceinformation. Nahrávky s komentářem jsou k dispozici v následujících 10 jazycích: angličtina, španělština, francouzština,
němčina, italština, portugalština, japonština, mandarínština, korejština a ruština. Snížené jízdné pro děti od 5 do 15 let.
Děti do 5 let mohou cestovat zdarma. Všechny děti musí být v doprovodu dospělé osoby. Více informací naleznete zde:
https://www.bigbustours.com/en/new-york/help/. 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 Big Bus Tours New York.

Metropolitní muzeum umění: Sleva 20 % na vybraná představení
v Metropolitním muzeu umění v New Yorku

Nabídka platí pro většinu představení konaných v sále The Grace Rainey Rogers Auditorium od 19:00 hod. Na nabídku
se mohou vztahovat omezení. Za služby jsou účtovány příslušné poplatky. Sleva platí při zakoupení vstupenky online,
telefonicky nebo osobně v pokladně muzea The Great Hall Box Office. Nabídku nelze vyměnit za finanční hotovost
ani za jiné nabídky. Nabídku nelze kombinovat s jinými nabídkami nebo s dříve zakoupenými vstupenkami a je
podmíněna volnou kapacitou v době před prodejem vstupenky. Ke všem objednávkám jsou účtovány standardní
poplatky za služby a za doručení. Všechny prodeje jsou konečné. Neplatí pro skupinové ceny. Neplatí pro vybraná
představení. 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 Metropolitní muzeum umění.

Golf v Preferred Hotels: Sleva 50 % z poplatku za hru golfu a 10 %
z nejvýhodnější dostupné ceny ubytování

Tato nabídka platí exkluzivně pro držitele karet Visa a zahrnuje 10% slevu z nejvýhodnějších dostupných cen
ubytování ve standardních pokojích na 2 po sobě jdoucí noci. Všechny ceny jsou uvedeny za pokoj a noc a nedají se
kombinovat s žádnými jinými promo akcemi či programy; mohou platit některá omezení, jako např. minimální doba
pobytu nebo nedostupnost nabídky ve vytížených termínech (tzv. blackout dates). Ceny platí pouze pro partnerské
hotely a ubytovací zařízení, jsou podmíněny volnou kapacitou a mohou se bez předchozího upozornění měnit.
Ubytování je nutno zarezervovat a zaplatit vaší kartou Visa. Držitel karty je povinen uvést rezervační kód MKTVGO,
aby mohl využít této speciální nabídky. Úplné znění podmínek je k dispozici zde: www.PreferredHotels.com/offers/
visa-worlds-offer. 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 skupina Preferred
Hotel

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

Preferred Hotels: Ubytujte se na 3 noci v některém z ubytovacích zařízení Preferred
a ušetřete 15 % z nejvýhodnějších dostupných cen

Tato nabídka platí exkluzivně pro držitele karet Visa a zahrnuje 15% slevu z nejvýhodnějších dostupných cen
ubytování na 3 po sobě jdoucí noci. Všechny ceny jsou uvedeny za pokoj a noc a nedají se kombinovat s žádnými
jinými promo akcemi či programy; mohou platit některá omezení, jako např. minimální doba pobytu nebo
nedostupnost nabídky ve vytížených termínech (tzv. blackout dates). Ceny platí pouze pro partnerská ubytovací
zařízení, jsou podmíněny volnou kapacitou a mohou se bez předchozího upozornění měnit. Ubytování je nutno
zarezervovat a zaplatit vaší kartou Visa. Držitel karty je povinen uvést rezervační kód MKTVRO, aby mohl využít
této speciální nabídky. Úplné znění podmínek je k dispozici zde: www.PreferredHotels.com/offers/visa-worldsoffer. 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 skupina Preferred Hotel.

Hotely Fairmont: Sleva 15 % z cen ubytování a 50 $ z útraty v hotelu při rezervaci ubytování na dvě noci

Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími nabídkami či promo akcemi. Při provádění rezervace online
nezapomeňte do pole pro slevový kód uvést kód PV11. Minimální délka ubytování 2 noci. Rezervace je podmíněna
volnou kapacitou. Nabídka se řídí standardními obchodními podmínkami. Nabídka se nevztahuje na již existující
rezervace. Nabídku nelze kombinovat s jinými promo akcemi nebo nabídkami sítě Fairmont. Uvedené ceny jsou
ceny za jeden pokoj a noc při obsazení dvěma osobami v partnerských hotelech a resortech Fairmont. Hodnota
této nabídky odpovídá 15% slevě z nejvýhodnějších dostupných cen ubytování v hotelech Fairmont za příslušnou
kategorii pokoje zarezervovanou na konkrétní datum. Nabídka se nevztahuje na daně a spropitné. Nabídka závisí na
volné ubytovací kapacitě. Vytížené termíny, kdy nabídka neplatí (tzv. blackout dates) se v jednotlivých ubytovacích
zařízeních liší. Podmínky úhrady záloh a storno poplatků se v jednotlivých ubytovacích zařízeních liší. Lokality hotelů
se mohou měnit. Sleva 50 $ z útraty v hotelu na jeden pobyt (při ubytování minimálně na 2 noci). Držitel karty Visa
obdrží jeden (1) poukaz na útratu v hotelu ve výši 50 $ (50 CDN v případě ubytovacích zařízení v Kanadě a 50 USD v
případě všech ostatních ubytovacích zařízení). Poukaz na útratu v hotelu nelze vyměnit za finanční hotovost ani použít
na úhradu ceny ubytování nebo na úhradu poplatků za služby poskytované třetími stranami, jež jsou připsány na účet
pokoje či apartmánu. Poukaz na útratu v hotelu nelze uplatnit v prodejnách Fairmont nebo v jiných maloobchodních
prodejnách nacházejících se v ubytovacím zařízení. Sleva bude odečtena z příslušných účtovaných poplatků při
odhlášení. V případě nevyužití celé hodnoty poukazu nemá návštěvník právo na vrácení jakékoliv finanční částky.
Poukaz na útratu v hotelu platí do okamžiku odhlášení v plánovaný den odjezdu. Návštěvníci jsou povinni v okamžiku
odhlášení uhradit případný doplatek částek účtovaných na účet pokoje převyšujících celkovou hodnotu poukazu na
útratu. 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 AccorHotels.

Visa Luxury Hotel Collection: Podrobné podmínky naleznete na níže uvedeném odkazu:
https://www.visaluxuryhotelcollection.com/benefits
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South Coast Plaza: VIP ubytování, speciální nabídky a speciální
dárek pro vás při útratě nad 500 $ během jedné návštěvy

Nabídka platí pouze při nákupech v prodejnách South Coast Plaza. V rámci nabídky lze předložit i několik účtenek
(nikoliv duplikáty), a to až do celkové výše 500 $ za jednu návštěvu. Limit jeden speciální dárek za účtenky k nákupům
ve výši 500 $ nebo více na jednu osobu a den. Nabídka závisí na dostupnosti. 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 South Coast Plaza.

Hotel Prince Waikiki: Čtvrtá noc zdarma a žádné rekreační poplatky*

Nabídka je platná pro období konání cesty od 2. ledna do 19. prosince 2019 (včetně). Platný termín rezervace od 2.
ledna do 15. prosince 2019. Čtvrtá noc zdarma při ubytování na 3 po sobě jdoucí noci. K cenám se připočte příslušná
daň na základě obsazenosti pokoje (jedna osoba / dvě osoby). Ceny se během období platnosti nabídky mění.
Nabídka se může měnit a je podmíněna volnou ubytovací kapacitou. Vytížené termíny, kdy nabídku nelze uplatnit
(tzv. blackout dates): 4.–10. května 2019; 3.–5. července 2019; 26.–31. července 2019; 14.–24. listopadu 2019; a 20.–31.
prosince 2019 (vždy včetně); mohou být oznámeny další termíny, kdy nebude možné nabídku uplatnit. Nabídku nelze
kombinovat s dalšími nabídkami, slevami, promo akcemi nebo zvýhodněnými skupinovými cenami. Mohou platit
určitá omezení. 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 Prince Waikiki.

Výlety s Gray Line: Sleva 10 % na všechny vyhlídkové jízdy

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.

Wild Florida: Sleva 20 % na všechny hodinové projížďky vznášedlem v aligátořím parku Gator Park
Nabídka platí do 31. prosince 2019. Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími nabídkami či slevami. Platí pouze
v případě platby pomocí platné karty Visa. Nabídku je nutno uplatnit osobně, telefonicky nebo online s uvedením
promo kódu WILDVISA. Park je zavřen o nedělích, Vánocích a na Díkůvzdání. Ceny a otevírací doba se mohou měnit
i bez předchozího oznámení. 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 Wild Florida.

ICON Orlando: Sleva 20 % na základní vstupné do zábavního parku ICON Orlando™

Držitelé karet Visa musí při nákupu online uvést slevový kód VISA20, aby mohli získat slevu na vstupné. Pro uplatnění
této nabídky předložte u pokladny vytištěný kupon nebo doklad o nákupu na vašem mobilním zařízení. Možnost
bezplatného parkování. Platnost vstupenky končí jeden (1) rok od data vystavení. Limit šest (6) vstupenek na jednu
transakci a osobu. Všechny děti musí být v doprovodu dospělé osoby (starší 18 let). Děti do tří (3) let zdarma. Nabídku
nelze využít na skupinové ceny nebo jiné slevy. Mohou platit určitá další omezení. 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 ICON Orlando™.

Grand Canyon Coaches: 2 jízdenky za cenu 1 na výlet autobusem na jižní okraj Grand Canyonu

Nabídka závisí na dostupnosti a mohou být účtovány další poplatky. Nabídka je založena na základní maloobchodní
ceně. Nabídka se může měnit nebo být zrušena bez předchozího oznámení. Nelze ji vyměnit za finanční hotovost ani
kombinovat s jinými nabídkami či promo akcemi. Management si vyhrazuje veškerá práva. 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 Papillon Grand Canyon.
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Dětské muzeum DISCOVERY Children’s Museum: Kupte si jednu vstupenku
za plnou cenu a získejte druhou vstupenku za poloviční cenu

Platnost do: 31. 12. 2019. Vstupenku je nutno zaplatit vaší kreditní kartou Visa. Při nákupu předložte vytištěnou
nebo digitální kopii tohoto poukazu. Nelze kombinovat s dalšími promo akcemi, slevami či nabídkami. Platí pouze
v okamžiku nákupu. Nelze vyměnit za finanční hotovost. Nabídka není platná, pokud je zakázána nebo omezena
právními předpisy. Za úhradu veškerých daní odpovídá výlučně kupující. Výlučnou odpovědnost za tuto nabídku nese
DISCOVERY Children’s Museum.

Chocolate Kingdom: Sleva 3 $ z každé vstupenky na prohlídku čokoládovny Chocolate Kingdom
Platnost nabídky: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. Exkurze trvá přibližně 45 minut. Děti do 3 let zdarma. Bezbariérový přístup.
Nabídka platí v prodejnách pouze v případě, že zákazník předloží nabídkový kupon (v tištěné či elektronické podobě)
a u pokladny zadá promo kód VISA2019; online zákazníci musí rovněž při placení u pokladny zadat promo kód
VISA2019. Exkurze začínají v 11:00 hod a konají se každou celou hodinu až do 17:00 hod.; volnou kapacitu si předem
ověřte telefonicky na čísle (407) 705-3475. Rezervace není nutná. Nepřevoditelné. Jeden nákup na jednu domácnost,
prohlídku a den. Nelze vyměnit za kredit na nákupy v obchodě ani za finanční hotovost. Mohou platit určitá omezení;
bližší informace obdržíte od pracovníka v prodejně; při nákupu online mohou platit další výjimky. Nelze provádět
úpravy předchozích nákupů. Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími kupony, promo akcemi v prodejně nebo
nákupy na dárkové poukazy. 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 Chocolate Kingdom.

CSI: Sleva 14 $ na základní vstupné na hru CSI:
The Experience v Las Vegas na motivy seriálu Kriminálka Las Vegas

Nabídka se vztahuje pouze na plné vstupné pro dospělé. Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími nabídkami
či slevami. 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 EMS
Entertainment / CSI: The Experience.

Red and White Fleet – vyhlídkové plavby pro děti a dospělé:
Sleva 4 $ z jízdenek na plavby pro dospělé a mládež

Nabídka závisí na dostupnosti. Nabídka platí pro 4 plavby: Golden Gate Bay Cruise, California Sunset Cruise, Bridge 2
Bridge Cruise nebo California Twilight Cruise. Dostavte se vždy nejméně 20–30 minut před plánovaným odjezdem,
jinak Vám nemůžeme zaručit volné místo na palubě. Cestující, kteří se dostaví pozdě, nebudou moci být odbaveni. Za
nevyužité jízdenky se peníze nevrací. Všechny prodeje jsou konečné. V zájmu pohodlí zákazníků platí jízdenky na plavby
Golden Gate Bay Cruise a Bridge 2 Bridge Cruise po dobu 365 dnů od data nákupu. Jízdenky na plavby California Sunset
Cruise a California Twilight Cruise (které jsou považovány za součást veřejné dopravy) je nutno rezervovat na konkrétní
den a hodinu; pokud budete potřebovat změnit termín plavby, máte možnost provést bezplatně jednu změnu, a to
nejpozději 48 hodin před plánovaným termínem odjezdu, buď telefonicky na čísle (415) 673-2900 nebo emailem na
adrese sales@redandwhite.com. Za každou další změnu termínu bude účtován poplatek 20 $. Pokud zmeškáte odjezd
veřejné plavby nebo se k odjezdu nedostavíte, vaše jízdenka pozbývá platnosti a termín vaší plavby již nebude možno
změnit. Společnost Red and White Fleet® si vyhrazuje právo zrušit, změnit nebo nahradit jakoukoliv službu a také právo
kdykoliv odmítnout vpustit na palubu nebo vykázat z plavby kterékoliv osoby z jakéhokoliv důvodu, a to včetně (bez
omezení) nedostatečného počtu účastníků plavby. Nabídka není platná, je-li 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 Red and White Fleet®.

Vyhlídkové lety Miami Seaplane Tours:
Miami Seaplane – ušetřete 40 $ na vyhlídkových letech South Beach Tour

Platnost nabídky: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími nabídkami, kupony či promo
akcemi. Mohou platit určitá omezení; bližší informace naleznete na webu: www.miamiseaplane.com/faq/. Maximální
povolená hmotnost každého cestujícího je 113 kg. Někteří zdravotně postižení cestující mohou být odbaveni, ale není
to garantováno. Kontaktujte nás, prosím, předem pro zajištění případných zvláštních opatření, pokud to bude možné.
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 Miami Seaplane Tours.
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Jízda motorovým člunem Thriller Miami Speedboat Adventures:
Sleva 6 $ na jízdenky Thriller Speedboat Adventures

Nabídka platí do 31. prosince 2019. Sleva 6 $ na jízdenky pro dospělé i děti. Nabídku nelze kombinovat s žádnými
dalšími nabídkami či slevami. Platí pouze v případě platby pomocí platné karty Visa. Nabídku je nutno uplatnit
osobně, telefonicky nebo online s uvedením promo kódu VISA. Všechny časy odjezdů a ceny se mohou měnit
i bez předchozího oznámení. Časy odjezdů se mohou během jarní, letní a podzimní sezony měnit; jízdní řád a čas
posledního odjezdu obdržíte na našem oddělení rezervací. 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 Thriller Miami Speedboat Adventures.

Levis: Ušetřete 25 % na nákupech ve výši 150 $ a více v e-shopu
nebo v kamenných prodejnách Levi’s v USA

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.

Platnost nabídky: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 Aby zákazník mohl využít této nabídky, musí uskutečnit nákup v hodnotě
nejméně 150 $ v kterékoliv prodejně nebo outletu Levi’s® na území USA (uvedená cena nákupu je před zdaněním).
Aby mohl zákazník využít této nabídky pro online nákupy, musí uskutečnit nákup v hodnotě nejméně 150 $ na
stránkách www.levi.com (uvedená cena nákupu je před zdaněním a nezahrnuje poplatky za dopravu). Nabídka platí
v prodejnách pouze v případě, že zákazník předloží nabídkový kupon (v tištěné či elektronické podobě) a u pokladny
zadá promo kód VISA25; online zákazníci musí rovněž při placení u pokladny zadat promo kód VISA25. Nabídka
se nevztahuje na produkty Levi’s® collaborations, Levi’s® Commuter™, Levi’s® Vintage Clothing, Levi’s® Made and
Crafted™, služby Tailor Shop a na produkty vintage. Nabídka je nepřevoditelná. Jeden nákup na jednu domácnost,
prodejnu a den. Nelze vyměnit za kredit na nákupy v obchodě ani za finanční hotovost. Mohou platit určitá omezení;
bližší informace obdržíte od pracovníka v prodejně; při nákupu online mohou platit další výjimky. Nelze provádět
úpravy předchozích nákupů. Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími kupony, promo akcemi v prodejně nebo
nákupy na dárkové poukazy. Nárok na slevu nemají zaměstnanci společnosti LS&Co. Společnost LS&Co. může tuto
nabídku kdykoliv dle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení upravit. 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 Levi Strauss & Co.

Van Heusen: Sleva 10 $ na všechny nákupy v hodnotě 60 $
a více v kamenných prodejnách v USA a Portoriku

Nabídka platí do 31. prosince 2019 v partnerských prodejnách Van Heusen | IZOD Company v USA a Portoriku. Aby
zákazník mohl využít této nabídky, musí uskutečnit nákup v hodnotě nejméně 60 $ v kterékoliv prodejně Van Heusen
| IZOD Company (uvedená cena nákupu je před zdaněním). Zahrnuje zboží ve výprodeji. Nabídku nelze kombinovat
s jiným kuponem. Jeden nákup na jednu domácnost, prodejnu a den. Nabídka se nevztahuje na dárkové poukazy,
nákupy na internetu ani na dříve uskutečněné nákupy. Nelze vyměnit za kredit na nákupy v obchodě ani za finanční
hotovost. Mohou platit určitá omezení; bližší informace obdržíte od pracovníka v prodejně. Nárok na slevu nemají
zaměstnanci společnosti PVH (zaměstnanci: zadejte kód 500015450000). 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 PVH / Van Heusen.

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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