Скористайтесь особливими
привілеями вашої картки
Visa Platinum
Пропозиції від преміальних партнерів

Час затишних вечьорів

Запрошуємо в динамічний ритм сучасного ділового
Києва в історичній частині міста з максимальним
комфортом та знижками на проживання, послугами
бару та ресторану і знижками 11%.
Детальніше

Розкішні подаунки, посуд для приготування та
сервірування від всесвітньо відомих дизайнерів
зі знижкою 10%.
Детальніше

Історичний Львів з турботою та розвагами для гостей
зі знижкою на проживання 10%, – це готель Kavalier
Boutique Hotel.
Детальніше

В мережі кафе-конитерських надають знижку
у розмірі 5%.
Детальніше

Концептуальний шотландський ресторан надає
знижку у розмірі 10% на меню кухні та подарунок.
Детальніше

Проживання в історичному центрі Одеси
зі знижкою 15%.
Детальніше

Національна мережа зоомагазинів надає знижку 5%
на широкий вибір товарів для домашніх тварин.
Детальніше

Акушерсько-гінекологічна клініка надає знижки
на курси для мам, обстеження для нянь та виїзд
консультативно-діагностичної бригади.
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 Platinum (Платинум) 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.

