ЛЮБОВ У ВАС В ДНК
МИ ЗНАЄМО ЯК ЇЇ ПРОЯВИТИ
ПРОПОЗИЦІІ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ
ПРЕМІАЛЬНИХ КАРТОК VISA PLATINUM
Для держателів картки Visa Platinum розкішні
подарунки, посуд та аксесуари всесвітньо відомих
дизайнерів в бутику 12 Персон зі знижкою 10%!
Детальніше

Французька натуральна косметика Провансу
для держателів карток Visa Platinum зі знижкою
5% – 10%!
Детальніше

Мережа дитячих магазинів MIKKI дарує
держателям карток Visa Platinum знижку 5%!
Детальніше

З картою Visa Platinum у мережі бутиків Niche
селективна парфумерія та косметика зі
знижкою10%.
Детальніше

Завітайте у ресторан з унікальним дизайном
Первак та cпробуйте смачні страви зі знижкою 15%.
Детальніше

У мережі солодких закладів Реприза
розраховаючись карткою Visa Platinum
смаколики зі знижкою 5%.
Детальніше

Ювелірний Дім ZARINA надає 7% знижки
держателям картки Visa Platinum на стильні
та вишукані ювелірні вироби!
Детальніше

Не пропустіть свою знижку 10% з карткою
Visa Platinum у всесвітньо відомій мережі
салонів-перукарень Aldo Coppola!
Детальніше

Готель «Нота Бене» запрошує держателів
картки Visa Platinum до Львова, і надає їм
знижку 10% на проживання та харчування
в ресторані готелю.
Детальніше

Відчуйте гармонію в бутік-готелі Сезони SPA
та отримайте знижку 7% на проживання і всі
процедури при розрахунку карткою Visa Platinum!
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 Platinum (Платинум) 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.

