Скористайтесь особливими
привілеями вашої картки
Visa Gold
Пропозиції від преміальних партнерів

Час затишних вечьорів

Колоритний заклад української кухні, що не
обмежуеться борщем та варениками запрошує
на трапезу зі знижкою 10%.
Детальніше

Книжковий проект Читайка, що обєднує інтернет
книгарню та магазин на Петрівці дарує знижку 5%.
Детальніше

Особливий готель в історичному центрі Львова надає
знижку на проживання 10%.
Детальніше

Паб в ірландскому стилі с чудовою кухнею та великим
вибором напоїв пригощає зі знижкою 5%.
Детальніше

В Атлантік сучасна білизна та купальники для жінок
і чоловіків високої якісті зі знижкою 5%.
Детальніше

Сила природи та результати найновітніших наукових
досліджень втілена у франзуцькій косметиці доступна
зі знижкою 5-10%.
Детальніше

Запрошуємо в готель Моцарт, що знаходиться
в самому центрі Одеси, для Вас проживання та
харчування у ресторані готелю зі знижкою 5%.
Детальніше

Для банкету, весілля чи просто романтичного відпочинку у
Львові обирай Нота Бене, готель з цілодобовим Лоббі-баром
та знижками на проживання та харчування 10%.

Детальніше

Більше знижок та привілеїв тут: www.visa.com.ua

Мобільний додаток
Visa Explore

Підтримка програми
за телефонами

+38 (044) 499 39 75
0 800 305 79 75

Усі спеціальні пропозиції та
привілеї у вашому смартфоні.
Завантажуйте зараз:

Корпорація «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa International
Service Association) (США) надає банкам можливість емітувати
платіжні картки Visa. Банки-емітенти можуть встановлювати обмеження з випуску карток Visa. Звертайтеся в банки за інформацією
про умови випуску та обслуговування платіжних карток Visa.

Спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток Visa Gold (Голд) діють з 1 січня до 31 грудня 2018 року (цей строк може бути
подовжений або скорочений відповідно до опису пропозиції). Ці спеціальні пропозиції неможливо замінити іншим товаром/послугою або
грошовим еквівалентом. Усі податки та збори вираховуються й сплачуються учасниками програми – держателями преміальних карток Visa
самостійно. Спеціальні пропозиції обмежені та не можуть суміщатися з іншими спеціальними пропозиціями, рекламними акціями або
знижками (якщо інше не передбачено відповідними умовами). Спеціальні пропозиції надаються торгово-сервісними підприємствами (ТСП) на
їхній розсуд і в передбаченому порядку.
Організатором цієї програми є ТОВ "ЕКОПЕЙ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код: 34770267, місцезнаходження: м. Київ, 04070, вул. Межигірська, 1).
Організатор лишає за собою право у будь-який час змінити чи скасувати будь-які або всі діючі спеціальні пропозиції без попереднього
повідомлення. Кількість і перелік ТСП може змінюватися організатором без попереднього повідомлення. Відповідальним за виконання
зобов'язань щодо спеціальних пропозицій є ТСП, від імені якого зроблено зазначену пропозицію. Рішення організатора за всіма питаннями
стосовно надання спеціальних пропозицій будуть вважатися остаточними та поширюватися на всіх учасників програми – держателів
преміальних карток Visa.

