
Skvelé ponuky k vašej Visa karte 
pri cestách do Spojeného kráľovstva
Užite si jednoduché platby a skvelé výhody na cestách, 
ako sú napr. zľavy na ubytovanie v hoteli, prenájom áut, 
výlety a ďalšie atrakcie.
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Kartu Visa akceptuje vyše 46 miliónov 
obchodníkov a 2 milióny bankomatov 
na celom svete

Autopožičovňa Hertz 
Ušetrite až 25 % zo základných cien prenájmu 
áut a navyše získajte medzinárodný bonus od 
autopožičovne Hertz.*
Pre využitie tejto ponuky navštívte web: hertz.com/visaglobal

Kód ponuky: CDP#1244810 a PC#203888 | Platnosť do: 31. 12. 2019

* Ponuka sa riadi obchodnými podmienkami.
Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete bližšie informácie.

Zľava  

25%

Partnerské hotely  
Preferred Hotels
Zľava 10 % z najvýhodnejších dostupných cien 
ubytovania pre dvoch s raňajkami každý deň.*
Na využitie tejto ponuky navštívte web: 
preferredhotels.com/offer/visa-worlds-offer-4728

Kód ponuky: MKTVWO | Platnosť do: 31. 12. 2019

* Ponuka nie je platná pre obyvateľov Dánska, Fínska, Francúzska, Švajčiarska alebo Venezuely. 
Ponuka sa riadi obchodnými podmienkami.
Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete bližšie informácie.

 

Zľava 

10%
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Golf v Preferred Hotels
Zľava 50 % z poplatku na hru golfu a 10 % 
z najvýhodnejšej dostupnej ceny ubytovania.*
Na využitie tejto ponuky navštívte web: 
preferredhotels.com/offer/visa-golf-offer-35921

Kód ponuky: MKTVGO | Platnosť do: 31. 12. 2019

* Ponuka nie je platná pre obyvateľov Belgicka, Španielska, Švajčiarska  
alebo Venezuely. Ponuka sa riadi obchodnými podmienkami. 
Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete bližšie informácie.

Zľava 

50%

Zľava  

10%

Výlety s Gray Line 
Ušetrite 10 % na všetkých výletoch  
s Gray Line.*

Na využitie tejto ponuky navštívte web: grayline.com

Kód ponuky: VISA10 | Platnosť do: 31. 12. 2019

* Ponuka nie je platná pre obyvateľov Venezuely. Ponuka sa riadi 
obchodnými podmienkami. 
Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete  
bližšie informácie.

Jednoduchá  
doprava s TFL
Použite bezkontaktnú kartu Visa 
alebo mobilné zariadenie pre platby 
pri cestách londýnskymi autobusmi, 
metrom alebo vlakmi.*
Poskytovateľom služby je Visa a Transport for London.

* Ponuka sa riadi obchodnými podmienkami. 
Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete  
bližšie informácie.
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Zľava 

15%
Small Car Big City
Zľava 15 % na 2-hodinovú turistickú okružnú jazdu 
po Londýne autom „London‘s Best Bits”*
Na využitie tejto ponuky navštívte web:  
smallcarbigcity.com/booking

Kód ponuky: VISA2019 | Platnosť do: 31. 12. 2019

* Ponuka nie je platná pre obyvateľov Venezuely.  
Ponuka sa riadi obchodnými podmienkami. 
Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete bližšie informácie.

Shrek’s Adventure London
Získajte zľavu 20 % na všetky vstupenky.*
Na využitie tejto ponuky navštívte web:  
shreksadventure.com/london/tickets/?promocode=shrek20off 

Platnosť do: 31. 12. 2019

* Ponuka nie je platná pre obyvateľov Španielska alebo Venezuely.  
Ponuka sa riadi obchodnými podmienkami. Pozrite si obchodné podmienky  
na konci brožúry, kde nájdete bližšie informácie.

Zľava 

20%
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Prenájom áut
Vydajte sa na cesty a využite zľavu až 37 % z cien prenájmu áut 
vo vašej destinácii.

Ponuka hotelov
Rezervujte si ubytovanie pomocou vašej karty Visa® a získajte zľavu 
až 25 % plus bezplatné Wi-Fi pripojenie a ďalšie služby s našimi 
fantastickými ponukami pre hotely.

Starostlivo spravovaný výber vyše 900 hotelov na celom svete, z ktorých 
si môžete vyberať. Užite si rôzne možnosti, od lepšej kategórie izby až 
po bezplatné Wi-Fi pripojenie v niektorom z našich starostlivo vybraných 
luxusných hotelov.* 

Na využitie ponuky navštívte web: myvisaluxuryhotels.com

*  Ponuka je prístupná pre všetkých držiteľov fi remných alebo prémiových kariet Visa 
Gold, Platinum a Infi nite vydávaných v Slovenskej republike Ponuka sa riadi obchodnými 
podmienkami. Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete bližšie 
informácie. 

Autopožičovňa Sixt
Ušetrite až 10 % na všetkých prenájmoch áut vo vyše 110 krajinách 
na celom svete.*  

Na využitie tejto ponuky navštívte web sixt.com/visasigplat alebo 
príďte do pobočky 

Kód ponuky: 9910213 | Platnosť do: 31. 12. 2019

* Ponuka nie je platná pre obyvateľov Belgicka, Švajčiarska alebo Venezuely.
Ponuka neplatí pre platby debetnou kartou  alebo predplatené promo akcie. Ponuka sa 
riadi obchodnými podmienkami. Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde 
nájdete bližšie informácie.

Bidroom
Získajte zľavu až 25 % z najvýhodnejších dostupných cien ubytovaní 
a ďalších služieb, ako je napr. Wi-Fi, možnosť skoršieho prihlásenia, zľavy 
v reštauráciách a veľa ďalšieho. Získajte aj BEZPLATNÉ skúšobné členstvo 
na šesť mesiacov a 50 % zľavu na členský poplatok Bidroom.*

Na využitie tejto ponuky navštívte web:  
visa.sk/business-premium/bidroom.html

* Ponuka sa riadi obchodnými podmienkami.
Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete bližšie informácie.

Partnerské hotely Preferred Hotels
Ubytujte sa na 3 noci v niektorom z ubytovacích zariadení Preferred 
a ušetrite 15 % z najvýhodnejších dostupných cien.*

Na využitie tejto ponuky navštívte web:
preferredhotels.com/off er/visa-preferred-residences-off er-35926

Kód ponuky: MKTVRO | Platnosť do: 31. 12. 2019

* Ponuka nie je platná pre obyvateľov Venezuely. Ponuka sa riadi obchodnými 
podmienkami. Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete bližšie 
informácie.

Autopožičovňa Auto Europe
Ušetrite až 37 % na zahraničných prenájmoch áut v 180 krajinách 
na celom svete.*

Na využitie tejto ponuky navštívte web: autoeurope.com/visa

Kód ponuky: 99007578 | Platnosť do: 31. 12. 2019

* Ponuka nie je platná pre obyvateľov Belgicka, Španielska, Švajčiarska alebo Venezuely. 
Ponuka neplatí pre platby debetnou kartou alebo predplatené promo akcie. Ponuka sa 
riadi obchodnými podmienkami. Pozrite si obchodné podmienky na konci brožúry, kde 
nájdete bližšie informácie.

Visa Luxury 
Hotel Collection
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Kartou Visa môžete bezpečne  
a jednoducho platiť na celom svete

Nech ste kdekoľvek, plaťte po svojom
Karty Visa sú akceptované na vyše 46 miliónoch miest a v dvoch 
miliónoch bankomatov na celom svete a prinášajú vám možnosť 
bezproblémových platieb bez ohľadu na to, kam vás vaše 
cesty zavedú. A aby bolo všetko ešte jednoduchšie, globálny 
vyhľadávač bankomatov Visa vám umožňuje rýchlo nájsť 
najbližší bankomat.

Viac informácií tu: visa.com/atmlocator

Pomoc vždy poruke
Nech ste kdekoľvek, globálna asistenčná služba pre zákazníkov 
Visa je vám na dosah – stačí len jedno kliknutie. Ak potrebujete 
zablokovať kartu, požiadať o vydanie náhradnej karty, alebo len 
potrebujete v naliehavej situácii použiť nejaké záložné finančné 
prostriedky, naša podpora je vám k dispozícii 24 hodín denne,  
365 dní v roku a v niekoľkých jazykoch.

Viac informácií tu: visaeurope.com/lost-your-card
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Obchodné podmienky
Obchodné podmienky Visa 
Ponuky obchodníkov, ktoré sú vám k dispozícii, boli zhromaždené od obchodníkov z celého sveta ako služby pre držiteľov 
kariet Visa. Jednotlivé ponuky sú poskytované príslušnými obchodníkmi, nie spoločnosťou Visa, a spoločnosť Visa sa 
týmto výslovne zrieka všetkej zodpovednosti za ich obsah alebo za ich súlad s právnymi predpismi ktorejkoľvek krajiny 
či za splnenie poskytnutej ponuky. Majte prosím na pamäti, že ponuky sa riadia obchodnými podmienkami jednotlivých 
partnerov. Môžu byť rovnako účtované poplatky. Bližšie informácie nájdete v obchodných podmienkach vašej banky.

Obchodné podmienky partnerov

Hertz: Ušetrite až 25 % zo základných cien prenájmu áut a navyše získajte medzinárodný bonus 
od autopožičovne Hertz
Kód PC 203888: Ponuka je k dispozícii v partnerských prevádzkach v Afrike, Austrálii, Brazílii, Európe, Mexiku, na 
Strednom východe, Novom Zélande a na Svätom Tomášovi. Zľava až 25 % sa vzťahuje iba na základnú sadzbu s 
neskoršou úhradou. Ponuku nemožno využiť na úhradu už skončeného prenájmu alebo na predplatné hradené v 
okamihu rezervácie. Výška zľavy sa vypočíta v miestnej mene s použitím výmenného kurzu platného v čase prenájmu. 
Ponuka je platná iba pri zadaní kódu CDP 1244810 a čísla promo kupónu (PC) 203888. Rezerváciu je nutné vykonať 
najmenej 8 hodín pred vyzdvihnutím vozidla. Minimálna doba prenájmu je päť dní. Ponuka platí pre všetky kategórie 
vozidiel od kompaktných po Full Size, no iba s manuálnou prevodovkou. V prevádzkach, v ktorých vozovom parku 
sú iba vozidlá s automatickou prevodovkou, platia výnimky. Táto ponuka neplatí pre kolekcie vozidiel Hertz. Vo 
vyťažených termínoch (tzv. blackout dates) nemusí byť ponuka k dispozícii. Platia obvyklé pravidlá a obmedzenia 
spoločnosti Hertz pre cenovo dostupné sadzby. Dane, náhrady daní, štátne príplatky a poplatky za doplnkové služby, 
ako je napr. doplnenie paliva, môžu byť účtované zvlášť. Za úhradu všetkých daní zodpovedá nájomca. Minimálny 
vek pre prenájom vozidla je 25 rokov (s prípadnými výnimkami). Platia štandardné podmienky prenájmu spoločnosti 
Hertz, štandardná doba prenájmu a obmedzenia týkajúce sa vracania vozidiel. Platia štandardné kritériá spoločnosti 
Hertz vzťahujúce sa na vodiča a jeho úveryschopnosť platné v jednotlivých lokalitách. Túto ponuku nemožno vymeniť 
za finančnú hotovosť ani ju nemožno kombinovať s akýmikoľvek inými ponukami, zľavami, kupónmi alebo promo 
akciami, s výnimkou vašej štandardnej CDP zľavy. Ponuka neplatí pre prenájmy vozidiel za ceny účtované subjektom  
v oblasti cestovného ruchu, na veľkoobchodné turistické balíčky, na náhradné vozidlá pre poisťovne či dealerov alebo 
na akékoľvek ďalšie promo ponuky alebo skupinové ceny prenájmu. Ponuka nie je platná, ak je zakázaná, zdanená 
alebo obmedzená právnymi predpismi. Ponuka platí iba na prenájom vozidiel uskutočnený do 31. decembra 2019. 
Ponuka môže byť kedykoľvek zrušená. Kód CDP 1244810: Zľava sa vzťahuje iba na základnú sadzbu s neskoršou 
úhradou. Výška zľavy sa bude odlišovať v závislosti od lokality, dátumu, doby prenájmu, kategórie vozidla a ďalších 
faktorov. Dane a poplatky sú z ponuky vylúčené. Ponuka sa riadi obchodnými podmienkami. Výlučnú zodpovednosť  
za túto ponuku nesie spoločnosť Hertz.

Preferred Hotels: Zľava 10 % z najvýhodnejších cien ubytovania s raňajkami každý deň pre dvoch
Táto ponuka platí exkluzívne pre držiteľov kariet Visa a zahŕňa 10 % zľavu z najvýhodnejších dostupných cien 
ubytovania plus bezplatné raňajky pre dvoch. Všetky ceny sú uvedené za izbu a noc a nedajú sa kombinovať so 
žiadnymi inými promo akciami či programami; môžu platiť niektoré obmedzenia, ako napr. minimálna dĺžka pobytu 
alebo nedostupnosť ponuky vo vyťažených termínoch (tzv. blackout dates). Ceny platia iba pre partnerské hotely, sú 
podmienené voľnou kapacitou a môžu sa bez predchádzajúceho upozornenia meniť. Ubytovanie  je nutné rezervovať 
a zaplatiť vašou kartou Visa. Držiteľ karty je povinný uviesť rezervačný kód MKTVWO, aby mohol využiť túto špeciálnu 
ponuku. Úplné znenie podmienok je k dispozícii tu: www.PreferredHotels.com/offers/visa-worlds-offer. Ponuka sa 
môže meniť a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného partnera. Ponuka nie je platná, ak je zakázaná alebo 
obmedzená právnymi predpismi. Platí iba v prípade platby pomocou platnej karty Visa. Za úhradu všetkých daní 
zodpovedá výlučne kupujúci. Výlučnú zodpovednosť za túto ponuku nesie skupina Preferred Hotels.

Výlety s Gray Line: Ušetrite 10 % na turistických výletoch
Ponuka závisí od dostupnosti. Táto ponuka sa nevzťahuje na občerstvenie, nápoje a prepitné, ak nie je na stránkach 
www.grayline.com uvedené inak. Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného partnera. 
Ponuka nie je platná, ak je zakázaná alebo obmedzená právnymi predpismi. Platí iba v prípade platby pomocou 
platnej karty Visa. Za úhradu všetkých daní zodpovedá výlučne kupujúci. Výlučnú zodpovednosť za túto ponuku nesie 
spoločnosť Gray Line Corp. 

Golf v Preferred Hotels: Zľava 50 % z poplatku za hru golfu a 10 % z najvýhodnejšej dostupnej 
ceny ubytovania
Táto ponuka platí exkluzívne pre držiteľov kariet Visa a zahŕňa 10 % zľavu z najvýhodnejších dostupných cien ubytovania 
v štandardných izbách na 2 po sebe nasledujúce noci. Všetky ceny sú uvedené za izbu a noc a nedajú sa kombinovať so 
žiadnymi inými promo akciami či programami; môžu platiť niektoré obmedzenia, ako napr. minimálna dĺžka pobytu alebo 
nedostupnosť ponuky vo vyťažených termínoch (tzv. blackout dates). Ceny platia iba pre partnerské hotely a ubytovacie 
zariadenia, sú podmienené voľnou kapacitou a môžu sa bez predchádzajúceho upozornenia meniť. Ubytovanie je 
nutné rezervovať a zaplatiť vašou kartou Visa. Držiteľ karty je povinný uviesť rezervačný kód MKTVGO, aby mohol využiť 
túto špeciálnu ponuku. Úplné znenie podmienok je k dispozícii tu: www.PreferredHotels.com/offers/visa-worlds-offer. 
Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného partnera. Ponuka nie je platná, ak je zakázaná 
alebo obmedzená právnymi predpismi. Platí iba v prípade platby pomocou platnej karty Visa. Za úhradu všetkých daní 
zodpovedá výlučne kupujúci. Výlučnú zodpovednosť za túto ponuku nesie skupina Preferred Hotel.

Small Car Big City: Zľava 15 % na 2-hodinovú turistickú okružnú jazdu po Londýne autom 
„London‘s Best Bits“
Výlučnú zodpovednosť za túto ponuku nesie spoločnosť Small Car Big City. Vyžaduje sa rezervácia 48 hodín vopred. 
Ponuka platí na zľavu 15 % z celkovej ceny turistickej okružnej jazdy.

Shrek’s Adventure London: Ušetrite 20 % na všetkých vstupenkách
Výlučnú zodpovednosť za túto ponuku nesie spoločnosť Shrek’s Adventure! London.

Podrobné podmienky Visa Luxury Hotel Collection nájdete na nižšie uvedenom odkaze:
https://www.visaluxuryhotelcollection.com/benefits

Bidroom: Podrobné podmienky nájdete na nižšie uvedenom odkaze:
https://www.visa.bidroom.com/pages/terms

Preferred Hotels: Ubytujte sa na 3 noci v niektorom z ubytovacích zariadení Preferred  
a ušetrite 15 % z najvýhodnejších dostupných cien
Táto ponuka platí exkluzívne pre držiteľov kariet Visa a zahŕňa 15 % zľavu z najvýhodnejších dostupných cien 
ubytovania na 3 po sebe nasledujúce noci. Všetky ceny sú uvedené za izbu a noc a nedajú sa kombinovať so žiadnymi 
inými promo akciami či programami; môžu platiť niektoré obmedzenia, ako napr. minimálna dĺžka pobytu alebo 
nedostupnosť ponuky vo vyťažených termínoch (tzv. blackout dates). Ceny platia iba pre partnerské ubytovacie 
zariadenia, sú podmienené voľnou kapacitou a môžu sa bez predchádzajúceho upozornenia meniť. Ubytovanie je 
nutné rezervovať a zaplatiť vašou kartou Visa. Držiteľ karty je povinný uviesť rezervačný kód MKTVRO, aby mohol využiť 
túto špeciálnu ponuku. Úplné znenie podmienok je k dispozícii tu: www.PreferredHotels.com/offers/visa-worlds-offer. 
Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného partnera. Ponuka nie je platná, ak je zakázaná 
alebo obmedzená právnymi predpismi. Platí iba v prípade platby pomocou platnej karty Visa. Za úhradu všetkých daní 
zodpovedá výlučne kupujúci. Výlučnú zodpovednosť za túto ponuku nesie skupina Preferred Hotels.

Sixt: Ušetrite až 10 % z cien prenájmu áut vo vyše 110 krajinách na celom svete
Ponuka platí iba pre súkromných zákazníkov služieb Sixt rent a car a Sixt rent a truck; neplatí pre firemné účty. Ponuka sa 
riadi štandardnými podmienkami prenájmu. Zľava je podmienená miestnou dostupnosťou a nemožno ju kombinovať so 
špeciálnymi ponukami. Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného partnera. Ponuka nie je platná, 
ak je zakázaná alebo obmedzená právnymi predpismi. Platí iba v prípade platby pomocou platnej karty Visa. Za úhradu všetkých 
daní zodpovedá výlučne nájomca. Výlučnú zodpovednosť za túto ponuku nesú programy Sixt Rent a Car resp. Sixt Rent a Truck.

Auto Europe: Ušetrite až 37 % na zahraničných prenájmoch áut v 180 krajinách na celom svete
Výška zľavy závisí od doby prenájmu, miesta vyzdvihnutia vozidla a ďalších faktorov. Zľava sa vzťahuje iba na obdobie 
prenájmu a najazdené kilometre, nie na prípadné dane, príplatky alebo poistenie, ktoré môžu byť k cene prenájmu 
účtované. Pri zrušení rezervácie najmenej 48 hodín pred okamihom vyzdvihnutia vozidla nie sú účtované žiadne storno 
poplatky. Zľava sa nevzťahuje na nákladné dodávky. Ponuku nemožno kombinovať so žiadnymi ďalšími promo akciami 
či zľavami. Ponuka nemusí platiť vo zvlášť vyťažených termínoch (tzv. blackout dates) a môžu sa na ňu vzťahovať ďalšie 
obmedzenia. Ponuka platí iba pre rezervácie uskutočnené do 31. decembra 2019 a je podmienená vykonaním rezervácie 
najmenej jeden týždeň vopred. Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného partnera. Ponuka 
nie je platná, ak je zakázaná alebo obmedzená právnymi predpismi. Platí iba v prípade platby pomocou platnej karty Visa. Za 
úhradu všetkých daní zodpovedá výlučne nájomca. Výlučnú zodpovednosť za túto ponuku nesie spoločnosť Auto Europe.
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