ЛЮБОВ У ВАС В ДНК
МИ ЗНАЄМО ЯК ЇЇ ПРОЯВИТИ
ПРОПОЗИЦІІ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ
ПРЕМІАЛЬНИХ КАРТОК VISA INFINITE
Клуб 5 елемент пропонує держателям картки
Visa Infinite знижку 10% на придбання клубної
карти Star та 1 гостьовий візит у подарунок,
а також 5% знижки на придбання карти Gold
та 2 гостьових візитів.
Детальніше

Найбільший в Україні готель на березі Дніпра
надає знижку 10% на проживання для
держателів картки Visa Infinite !
Детальніше

Отель Holiday Inn надає знижку 15% на
проживання, напої та харчування держателям
карт Visa Infinite!
Детальніше

Ресторан сучасної гастрономії в діловому
центрі Києва дарує коктель при розрахунку
карткою Visa Infinite!
Детальніше

Джинси, верхній одяг, трикотаж, аксесуари
та взуття від американського модного бренду
Calvin Klein держателі картки Visa Infinite
можуть придбати з приємною знижкою 5%!
Детальніше

Вирушаєте до Одеси? Бутік-готель Джоконда
надає держателям карток Visa Infinite 5%!
Детальніше

При розрахунку за послуги клубу карткою
Visa Infinite – клуб надає кошик мячів для
тренування в якості бонусу.
Детальніше

Знайомстесь з сучасною українською кухнею
в ресторані INK та отримайте знижку 20% на меню!
Детальніше

Kadorr Hotel Resort and Spa – райський куточок
з видом на Чорне Море надає знижку на
проживання 10% при розрахунку карткою
Visa Infinite!
Детальніше

У мережі бутиків Noblesse для держателів
картки Visa Infinite спеціальна знижка 25%!
Детальніше

G OLD

УСІ СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА
ПРИВІЛЕЇ У ВАШОМУ СМАРТФОНІ.

Мобільний додаток
Visa Explore

Підтримка програми
за телефонами

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

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 Infinite (Інфініт) діють з 1 січня до 31 грудня 2019 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.

