
Skvelé ponuky k vašej Visa karte 
pri cestách do USA
Užite si jednoduché platby a skvelé výhody na cestách, 
ako sú napr. zľavy na ubytovanie v hoteli, prenájom áut, 
výlety a ďalšie atrakcie.

Insert Bank Logo



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 | Platnosť do: 31. 12. 2019

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

Zľava  

25%

Kartu Visa akceptuje vyše 46 miliónov 
obchodníkov a 2 milióny bankomatov 
na celom svete

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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Metropolitné múzeum umenia
Zľava 20 % na vybrané podujatia 
v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku.*
Na využitie tejto ponuky navštívte web: metmuseum.org/tickets alebo pobočku  

Kód ponuky: Visa123 | Platnosť do: 31. 12. 2019

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

Výlety s Big Bus
Zľava 15 % na cestovné lístky Big Bus v New York City.*
Na využitie tejto ponuky navštívte web: bigbustours.com/en/new-york/new-york-bus-tours

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

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

Zľava 

15%

Zľava 

20%
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Ponuka hotelov
Rezervujte si ubytovanie pomocou vašej Visa® karty a získajte zľavu 
až 25 % plus bezplatné Wi-Fi pripojenie a ďalšie služby s našimi 
fantastickými ponukami pre hotely.

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 obchod-
nými podmienkami. Pozrite obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete bližšie informácie.

Bidroom
Získajte zľavu až 25 % z najvýhodnejších dostupných cien ubytovania 
a ďalších služieb, ako je napr. Wi-Fi, možnosť skoršieho prihlásenia, zľavy 
v reštauráciách a mnoho ďalšieho. Získajte tiež ZADARMO polročné 
skúšobné členstvo a 50 % zľavu na členský poplatok Bidroom.* 

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

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

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

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

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

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

Hotely Fairmont
Zľava 15 % z cien ubytovania a 50 $ z útraty v hoteli  
pri rezervácii ubytovania na 2 noci.*

Na využitie tejto ponuky navštívte web: 
Fairmont.com/americas/visa-save-plusmore

Kód ponuky: PVI1 | Platnosť do: 31. 12. 2019

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

Zľava 

50%
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Výlety a atrakcie
Získajte možnosť využiť úžasné ponuky vo vašej destinácii so zľavami až 20 % 
z výletov po okolí..

Starostlivo spravovaný výber viac než 900 hotelov po 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 tejto 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 republikePonuka sa riadi obchodnými 
podmienkami. Pozri obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete bližšie 
informácie.

Výlety s Gray Line
Zľava 10 % na všetky výlety 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. Pozri obchodné podmienky na konci brožúry, 
kde nájdete bližšie informácie.

South Coast Plaza
VIP ubytovanie, špeciálne ponuky a špeciálny darček pre vás pri útrate 
nad 500 $ počas jednej návštevy.*

Ak chcete využiť túto ponuku, zastavte sa na niektorej zo štyroch recepcií 
South Coast Plaza a predložte tam svoju Visa kartu spolu s kópiou tejto 
ponuky.

Platnosť do: 31. 12. 2019

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

Hotel Prince Waikiki
Štvrtá noc zadarmo a žiadne rekreačné poplatky.*

Na využitie tejto ponuky navštívte web:
PrinceWaikiki.com/visa and book your reservation

Platnosť do: 31. 12. 2019

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

ICON Orlando
Zľava 20 % na základné vstupné do zábavného parku ICON Orlando™.* 

Na využitie tejto ponuky navštívte web: ICONOrlando.com

Kód ponuky: VISA20 | Platnosť do: 31. 12. 2019

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

Wild Florida
Zľava 20 % na hodinový výjazd vznášadlom v aligátorom 
parku Gator Park.*

Na využitie tejto ponuky navštívte web: 
wildfl oridairboats.com alebo priamo predajňu  

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

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

Visa Luxury 
Hotel Collection
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Red and White Fleet - 
vyhliadkové plavby pre deti a dospelých 
Zľava 4,00 $ na osobu na štyri vzrušujúce plavby – Golden Gate Bay 
Cruise, California Sunset Cruise, Bridge 2 Bridge Cruise alebo California 
Twilight Cruise.*

Na využitie tejto ponuky navštívte web: redandwhite.com

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

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

Vyhliadkové lety Miami Seaplane Tours 
Zaplaťte kartou Visa a ušetrite 40 $ na vyhliadkových letoch 
na South Beach.* 

Na využitie tejto ponuky volajte: (305) 361-3909

Kód ponuky: Visa Off er | Platnosť do: 31. 12. 2019

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

Jazda motorovým člnom Thriller Miami 
Speedboat Adventures
Zľava 6 $ na cestovné lístky Thriller Speedboat Adventures.*

Na využitie tejto ponuky navštívte web: 
www.thrillermiami.com alebo priamo predajňu  

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

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

Grand Canyon Coaches
2 cestovné lístky za cenu 1 na výlet autobusom na južný okraj Grand 
Canyonu.*

Na využitie tejto ponuky volajte: 1-702-736-7243

Kód ponuky: VISA-GCC | Platnosť do: 31. 12. 2019

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

DISCOVERY Children’s Museum pre deti
Pri kúpe jednej vstupenky za plnú cenu získate druhú za polovičnú cenu.*  

Na využitie tejto ponuky navštívte pobočku a predložte kópiu tejto ponuky.  

Kód ponuky: Visa2019 | Platnosť do: 31. 12. 2019

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

Kráľovstvo čokolády Chocolate Kingdom
Zľava 3 $ z každej vstupenky na prehliadku čokoládovne.*

Na využitie tejto ponuky navštívte web:   
tickets2.chocolatekingdom.com alebo priamo predajňu  

Kód ponuky: Visa2019 | Platnosť do: 31. 12. 2019

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

CSI: The Experience
Zľava 14 $ na základné vstupné na hru CSI: The Experience
v Las Vegas na motív detektívneho seriálu Kriminálka Las Vegas.* 

Na využitie tejto ponuky navštívte web: lasvegasCSIexhibit.com

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

* Ponuka nie je platná pre obyvateľov Belgicka, Španielska alebo Venezuely.
Ponuka sa riadi obchodnými podmienkami. Pozri obchodné podmienky na konci brožúry, 
kde nájdete bližšie informácie.
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Prenájom áut
Vydajte sa na cesty a využite zľavy až 37 % z cien prenájmu áut vo vašej destinácii.

Nákupy
Získajte možnosť využiť úžasné ponuky vo vašej destinácii so zľavami až 25 % 
na nákupy.

Levi’s
Zľava 25 % na všetky nákupy nad 150 $ v predajniach Levi’s v USA.*  

Na využitie tejto ponuky navštívte web: levi.com

Kód ponuky: VISA25 | Platnosť do: 31. 12. 2019

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

Autopožičovňa Sixt
Ušetrite až 10 % na prenájmoch áut vo viac než 110 krajinách sveta.*  

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. Pozri obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete 
bližšie informácie.

Autopožičovňa Auto Europe
Ušetrite až 37 % na zahraničných prenájmoch áut v 180 krajinách 
po 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 debetné platby alebo predplatené promo akcie. Ponuka sa riadi 
obchodnými podmienkami. Pozri obchodné podmienky na konci brožúry, 
kde nájdete bližšie informácie.

Van Heusen
Zľava 10 $ na všetky nákupy v hodnote 60 $ a viac 
v kamenných predajniach v USA a Portoriku.*  

Kód ponuky: 500015450000 | Platnosť do: 31. 12. 2019

* Ponuka nie je platná pre obyvateľov Španielska alebo Venezuely. Ponuka sa riadi 
obchodnými podmienkami. Pozri obchodné podmienky na konci brožúry, kde nájdete 
bližšie informácie.
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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 takisto 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 bonusové ponuky  
od autopožičovne Hertz
Kód CDP 1244810: • Zľava sa vzťahuje iba na základnú sadzbu s neskoršou úhradou. • Výška zľavy sa bude líšiť v závislosti 
od lokality, dátumu, doby prenájmu, kategórie vozidla a ďalších faktorov. • Dane a poplatky sú z ponuky vylúčené. • Ponuka 
sa riadi obchodnými podmienkami príslušného partnera. • Výlučnú zodpovednosť za túto ponuku nesie spoločnosť Hertz.

Preferred Hotels: Zľava 10 % z najvýhodnejších dostupných 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 Big Bus: Zľava 15 % na cestovné lístky Big Bus v New York City
Spoločnosť Big Bus Tours New York usporadúva vyhliadkové okružné jazdy každý deň v roku s výnimkou Silvestra. 
Príležitostne môžu byť poskytované služby ovplyvnené nepriaznivým počasím alebo prebiehajúcimi mimoriadnymi 
akciami. Aktuálne informácie nájdete na našich informačných stránkach https://www.bigbustours.com/en/new-york/
service-information. Nahrávky s komentárom sú k dispozícii v nasledujúcich 10 jazykoch: angličtina, španielčina, 
francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina, japončina, mandarínčina, kórejčina a ruština. Znížené cestovné pre 
deti od 5 do 15 rokov. Deti do 5 rokov môžu cestovať zadarmo. Všetky deti musia byť v sprievode dospelej osoby. Viac 
informácií nájdete tu: https://www.bigbustours.com/en/new-york/help/. 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 Big Bus Tours New York.

Metropolitné múzeum umenia: Zľava 20 % na vybrané podujatia  
v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku
Ponuka platí pre väčšinu podujatí konaných v sále The Grace Rainey Rogers Auditorium od 19.00 hod. Na ponuku 
sa môžu vzťahovať obmedzenia. Sú účtované príslušné poplatky za služby. Zľava platí pri kúpe vstupenky online, 
telefonicky alebo osobne v pokladnici múzea The Great Hall Box Office. Ponuku nie je možné vymeniť za finančnú 
hotovosť ani za iné ponuky. Ponuku nie je možné kombinovať s inými ponukami alebo so skôr zakúpenými 
vstupenkami a je podmienená voľnou kapacitou v čase pred predajom vstupenky. Ku všetkým objednávkam sú 
účtované štandardné poplatky za služby a za doručenie. Všetky predaje sú konečné. Neplatí pre skupinové ceny. 
Neplatí pre vybrané podujatia. Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného partnera. 
Ponuka nie je platná, pokiaľ 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 
Metropolitné múzeum umenia.

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, pokiaľ 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.

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 zarezervovať 
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.

Hotely Fairmont: Zľava 15 % z cien ubytovania a 50 $ z útraty v hoteli  
pri rezervácii ubytovania na dve noci
Ponuku nie je možné kombinovať so žiadnymi ďalšími ponukami či promo akciami. Pri vykonaní online rezervácie 
nezabudnite do poľa pre zľavový kód uviesť kód PV11. Minimálna dĺžka ubytovania sú 2 noci. Rezervácia je 
podmienená voľnou kapacitou. Ponuka sa riadi štandardnými obchodnými podmienkami. Ponuka sa nevzťahuje na 
už existujúce rezervácie. Ponuku nie je možné kombinovať s inými promo akciami alebo ponukami siete Fairmont. 
Uvedené ceny sú ceny za jednu izbu na noc pri obsadení dvoma osobami v partnerských hoteloch a rezortoch 
Fairmont. Cena tejto ponuky zodpovedá 15 % zľave z najvýhodnejších dostupných cien ubytovania v hoteloch 
Fairmont za príslušnú kategóriu izby rezervovanú na konkrétny dátum. Ponuka nezahŕňa dane ani prepitné. Ponuka 
závisí od voľnej ubytovacej kapacity. Vyťažené termíny, kedy ponuka neplatí (tzv. blackout dates), sa v jednotlivých 
ubytovacích zariadeniach líšia. Podmienky úhrady záloh a storno poplatkov sa v jednotlivých ubytovacích zariadeniach 
líšia. Lokality hotelov sa môžu meniť. Zľava 50 $ z útraty v hoteli na jeden pobyt (pri ubytovaní minimálne na 2 noci). 
Držiteľ karty Visa dostane jeden (1) poukaz na útratu v hoteli vo výške 50 $ (50 CDN v prípade ubytovacích zariadení 
v Kanade a 50 USD v prípade všetkých ostatných ubytovacích zariadení). Poukaz na útratu v hoteli nie je možné 
vymeniť za finančnú hotovosť ani použiť na úhradu ceny ubytovania alebo na úhradu poplatkov za služby poskytované 
tretími stranami, ktoré sú pripísané na účet izby či apartmánu. Poukaz na útratu v hoteli nie je možné uplatniť v 
predajniach Fairmont alebo v iných maloobchodných predajniach nachádzajúcich sa v ubytovacom zariadení. Zľava 
bude odpočítaná z príslušných účtovaných poplatkov pri odhlásení. V prípade nevyužitia celej hodnoty poukazu 
nemá návštevník právo na vrátenie akejkoľvek finančnej sumy. Poukaz na útratu v hoteli platí do okamihu odhlásenia 
v plánovaný deň odjazdu. Návštevníci sú povinní v okamihu odhlásenia uhradiť prípadný doplatok súm účtovaných 
na účet izby prevyšujúcich celkovú hodnotu poukazu na útratu. Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými 
podmienkami príslušného partnera. Ponuka nie je platná, pokiaľ 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 AccorHotels.
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Visa Luxury Hotel Collection: Podrobné podmienky nájdete na nižšie uvedenom odkaze:
https://www.visaluxuryhotelcollection.com/benefits

South Coast Plaza: VIP ubytovanie, špeciálne ponuky a špeciálny darček  
pre vás pri útrate nad 500 $ počas jednej návštevy 
Ponuka platí iba pri nákupoch v predajniach South Coast Plaza. V rámci ponuky je možné predložiť aj niekoľko 
účteniek (nie duplikáty), a to až do celkovej výšky 500 $ za jednu návštevu. Limit jeden špeciálny darček za účtenky k 
nákupom vo výške 500 $ alebo viac na jednu osobu a deň. Ponuka závisí od dostupnosti. Ponuka sa môže meniť  
a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného partnera. Ponuka nie je platná, pokiaľ 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 South Coast Plaza.

Hotel Prince Waikiki: Štvrtá noc zadarmo a žiadne rekreačné poplatky*
Ponuka je platná v termínoch od 2. januára do 19. decembra 2019 (vrátane). Platný termín rezervácie od 2. januára 
do 15. decembra 2019. Štvrtá noc zadarmo pri ubytovaní na 3 po sebe nasledujúce noci. K cenám sa pripočíta 
príslušná daň na základe obsadenosti izby (jedna osoba/dve osoby). Ceny sa počas obdobia platnosti ponuky menia. 
Ponuka sa môže meniť a je podmienená voľnou ubytovacou kapacitou. Vyťažené termíny, počas ktorých ponuku 
nie je možné uplatniť (tzv. blackout dates): 4. – 10. mája 2019; 3. – 5. júla 2019; 26. – 31. júla 2019; 14. – 24. novembra 
2019; a 20. – 31. decembra 2019 (vždy vrátane); môžu byť oznámené ďalšie termíny, počas ktorých nebude možné 
ponuku uplatniť. Ponuku nie je možné kombinovať s ďalšími ponukami, zľavami, promo akciami alebo zvýhodnenými 
skupinovými cenami. Môžu platiť určité obmedzenia. Ponuka nie je platná, pokiaľ 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 Prince Waikiki.

Výlety s Gray Line: Zľava 10 % na všetky vyhliadkové jazdy
Ponuka závisí od dostupnosti. Táto ponuka sa nevzťahuje na občerstvenia, nápoje a prepitné, pokiaľ nie je na 
stránkach www.grayline.com uvedené inak. Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného 
partnera. Ponuka nie je platná, pokiaľ 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.

Wild Florida: Zľava 20 % na všetky hodinové výjazdy vznášadlom v aligátorom parku Gator Park
Ponuka platí do 31. decembra 2019. Ponuku nie je možné kombinovať so žiadnymi ďalšími ponukami či zľavami. 
Platí iba v prípade platby pomocou platnej karty Visa. Ponuku je nutné uplatniť osobne, telefonicky alebo online s 
uvedením promo kódu WILDVISA. Park je zatvorený počas nedieľ, Vianoc a na Vďakyvzdanie. Ceny a otváracie hodiny 
sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho oznámenia. Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými podmienkami 
príslušného partnera. Ponuka nie je platná, pokiaľ 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 Wild Florida.

ICON Orlando: Zľava 20 % na základné vstupné do zábavného parku ICON Orlando™
Držitelia kariet Visa musia pri nákupe online uviesť zľavový kód VISA20, aby mohli získať zľavu na vstupné. Na 
uplatnenie tejto ponuky predložte pri pokladnici vytlačený kupón alebo doklad o nákupe na vašom mobilnom 
zariadení. Možnosť bezplatného parkovania. Platnosť vstupenky končí jeden (1) rok od dátumu vystavenia. Limit šesť 
(6) vstupeniek na jednu transakciu a osobu. Všetky deti musia byť v sprievode dospelej osoby (staršej ako 18 rokov). 
Deti do troch (3) rokov zadarmo. Ponuku nie je možné využiť na skupinové ceny alebo iné zľavy. Môžu platiť určité 
ďalšie obmedzenia. Ponuka nie je platná, pokiaľ 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 ICON Orlando™.

Grand Canyon Coaches: 2 cestovné lístky za cenu 1 na výlet autobusom  
na južný okraj Grand Canyonu
Ponuka závisí od dostupnosti a môžu byť účtované ďalšie poplatky. Ponuka je založená na základnej maloobchodnej 
cene. Ponuka sa môže meniť alebo byť zrušená bez predchádzajúceho oznámenia. Nie je možné ju vymeniť za 
finančnú hotovosť ani kombinovať s inými ponukami či promo akciami. Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými 
podmienkami príslušného partnera. Ponuka nie je platná, pokiaľ 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 Papillon Grand Canyon.

Detské múzeum DISCOVERY Children’s Museum: Kúpte si jednu vstupenku  
za plnú cenu a získajte druhú vstupenku za polovičnú cenu  
Platnosť do: 31. 12. 2019. Vstupenku je nutné zaplatiť vašou kreditnou kartou Visa. Pri nákupe predložte vytlačenú 
alebo digitálnu kópiu tohto poukazu. Nie je možné kombinovať s ďalšími promo akciami, zľavami či ponukami. Platí 
iba v okamihu nákupu. Nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Ponuka nie je platná, pokiaľ je zakázaná alebo 
obmedzená právnymi predpismi. Za úhradu všetkých daní zodpovedá výlučne kupujúci. Výlučnú zodpovednosť za 
túto ponuku nesie DISCOVERY Children’s Museum.

Chocolate Kingdom: Zľava 3 $ z každej vstupenky na prehliadku čokoládovne Chocolate Kingdom
Platnosť ponuky: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. Exkurzia trvá približne 45 minút. Deti do 3 rokov zadarmo. Bezbariérový 
prístup. Ponuka platí v predajniach iba v prípade, že zákazník predloží ponukový kupón (v tlačenej či elektronickej 
podobe) a pri pokladnici zadá promo kód VISA2019; zákazníci nakupujúci online musia takisto pri platení zadať promo 
kód VISA2019. Exkurzie sa začínajú o 11.00 hod. a konajú sa každú celú hodinu až do 17.00 hod.; voľnú kapacitu si 
vopred overte telefonicky na čísle (407) 705-3475. Rezervácia nie je nutná. Neprevoditeľné. Jeden nákup na jednu 
domácnosť, prehliadku a deň. Nie je možné vymeniť za kredit na nákupy v obchode ani za finančnú hotovosť. Môžu 
platiť určité obmedzenia; bližšie informácie dostanete od pracovníka v predajni; pri nákupe online môžu platiť ďalšie 
výnimky. Nie je možné robiť úpravy predchádzajúcich nákupov. Ponuku nie je možné kombinovať so žiadnymi ďalšími 
kupónmi, promo akciami v predajni alebo nákupmi na darčekové poukazy. Ponuka nie je platná, pokiaľ 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 Chocolate Kingdom.

CSI: Zľava 14 $ na základné vstupné na hru CSI:  
The Experience v Las Vegas na motív seriálu Kriminálka Las Vegas
Ponuka sa vzťahuje iba na základné vstupné pre dospelých. Ponuku nie je možné kombinovať so žiadnymi ďalšími 
ponukami či zľavami. Ponuka sa môže meniť a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného partnera. Ponuka nie 
je platná, pokiaľ 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 
EMS Entertainment / CSI: The Experience.

Red and White Fleet – vyhliadkové plavby pre deti a dospelých:  
Zľava 4 $ z cestovných lístkov na plavby pre dospelých a mládež
Ponuka závisí od dostupnosti. Ponuka platí pre 4 plavby: Golden Gate Bay Cruise, California Sunset Cruise, Bridge 2 
Bridge Cruise alebo California Twilight Cruise. Dostavte sa vždy najmenej 20 – 30 minút pred plánovaným odjazdom, 
inak vám nemôžeme zaručiť voľné miesto na palube. Cestujúci, ktorí sa dostavia neskoro nebudú môcť byť odbavení. Za 
nevyužité cestovné lístky sa peniaze nevracajú. Všetky predaje sú konečné. V záujme pohodlia zákazníkov platia cestovné 
lístky na plavby Golden Gate Bay Cruise a Bridge 2 Bridge Cruise počas 365 dní od dátumu nákupu. Cestovné lístky na 
plavby California Sunset Cruise a California Twilight Cruise (ktoré sú považované za súčasť verejnej dopravy) je nutné 
rezervovať na konkrétny deň a hodinu; pokiaľ budete potrebovať zmeniť termín plavby, máte možnosť urobiť bezplatne 
jednu zmenu, a to najneskôr 48 hodín pred plánovaným termínom odjazdu, buď telefonicky na čísle (415) 673-2900, 
alebo e-mailom na adrese sales@redandwhite.com. Za každú ďalšiu zmenu termínu bude účtovaný poplatok 20 $. Ak 
zmeškáte odjazd verejnej plavby alebo sa na odjazd nedostavíte, váš cestovný lístok stráca platnosť a termín vašej plavby 
už nebude možné zmeniť. Spoločnosť Red and White Fleet® si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek 
službu a tiež právo kedykoľvek odmietnuť vpustiť na palubu alebo vykázať z plavby ktorékoľvek osoby z akéhokoľvek 
dôvodu, a to vrátane (bez obmedzenia) nedostatočného počtu účastníkov plavby. 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 Red and White Fleet®.

Vyhliadkové lety Miami Seaplane Tours:  
Miami Seaplane – ušetrite 40 $ na vyhliadkových letoch South Beach Tour
Platnosť ponuky: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. Ponuku nie je možné kombinovať so žiadnymi ďalšími ponukami, kupónmi 
či promo akciami. Môžu platiť určité obmedzenia; bližšie informácie nájdete na webe: www.miamiseaplane.com/
faq/. Maximálna povolená hmotnosť každého cestujúceho je 113 kg. Niektorí zdravotne postihnutí cestujúci môžu 
byť odbavení, ale nie je to garantované. Za účelom zaistenia individuálnych opatrení nás prosím vopred kontaktujte. 
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 Miami Seaplane Tours.
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Jazda motorovým člnom Thriller Miami Speedboat Adventures:  
Zľava 6 $ na cestovné lístky Thriller Speedboat Adventures
Ponuka platí do 31. decembra 2019. Zľava 6 $ na cestovné lístky pre dospelých aj deti. Ponuku nie je možné 
kombinovať so žiadnymi ďalšími ponukami či zľavami. Platí iba v prípade platby pomocou platnej karty Visa. Ponuku 
je nutné uplatniť osobne, telefonicky alebo online s uvedením promo kódu VISA. Všetky časy odjazdov a ceny sa 
môžu meniť aj bez predchádzajúceho oznámenia. Časy odjazdov sa môžu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny 
meniť; cestovný poriadok a čas posledného odjazdu dostanete na našom oddelení rezervácií. Ponuka sa môže meniť 
a riadi sa obchodnými podmienkami príslušného partnera. Ponuka nie je platná, pokiaľ 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 Thriller Miami Speedboat Adventures.

Levis: Ušetrite 25 % na nákupoch vo výške 150 $ a viac v e-shope  
alebo v kamenných predajniach Levi’s v USA
Platnosť ponuky: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. Aby zákazník mohol využiť túto ponuku, musí uskutočniť nákup v hodnote 
najmenej 150 $ v ktorejkoľvek predajni alebo outlete Levi’s® na území USA (uvedená cena nákupu je pred zdanením). 
Aby mohol zákazník využiť túto ponuku na online nákupy, musí uskutočniť nákup v hodnote najmenej 150 $ na 
stránkach www.levi.com (uvedená cena nákupu je pred zdanením a nezahŕňa poplatky za dopravu). Ponuka platí v 
predajniach iba v prípade, že zákazník predloží ponukový kupón (v tlačenej či elektronickej podobe) a pri pokladnici 
zadá promo kód VISA25; zákazníci nakupujúci online musia takisto pri platení i zadať promo kód VISA25. Ponuka 
sa nevzťahuje na produkty Levi’s® collaborations, Levi’s® Commuter™, Levi’s® Vintage Clothing, Levi’s® Made and 
Crafted™, služby Tailor Shop a na produkty vintage. Neprevoditeľné. Jeden nákup na jednu domácnosť, predajňu  
a deň. Nie je možné vymeniť za kredit na nákupy v obchode ani za finančnú hotovosť. Môžu platiť určité obmedzenia; 
bližšie informácie dostanete od pracovníka v predajni; pri nákupe online môžu platiť ďalšie výnimky. Nie je možné 
robiť úpravy predchádzajúcich nákupov. Ponuku nie je možné kombinovať so žiadnymi ďalšími kupónmi, promo 
akciami v predajni alebo nákupmi na darčekové poukazy. Nárok na zľavu nemajú zamestnanci spoločnosti LS&Co. 
Spoločnosť LS&Co. môže túto ponuku kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia 
upraviť. Ponuka nie je platná, pokiaľ 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 Levi Strauss & Co.

Van Heusen: Zľava 10 $ na všetky nákupy v hodnote 60 $  
a viac v kamenných predajniach v USA a Portoriku
Ponuka platí do 31. decembra 2019 v partnerských predajniach Van Heusen | IZOD Company v USA a Portoriku. 
Aby zákazník mohol využiť túto ponuku, musí uskutočniť nákup v hodnote najmenej 60 $ v ktorejkoľvek predajni 
Van Heusen | IZOD Company (uvedená cena nákupu je pred zdanením). Zahŕňa tovar vo výpredaji. Ponuku nie je 
možné kombinovať s iným kupónom. Jeden nákup na jednu domácnosť, predajňu a deň. Ponuka sa nevzťahuje na 
darčekové poukazy, nákupy na internete ani na skôr uskutočnené nákupy. Nie je možné vymeniť za kredit na nákupy 
v obchode ani za finančnú hotovosť. Môžu platiť určité obmedzenia; bližšie informácie dostanete od pracovníka  
v predajni. Nárok na zľavu nemajú zamestnanci spoločnosti PVH (zamestnanci: zadajte kód 500015450000). 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 PVH / Van Heusen.

Sixt: Ušetrite až 10 % z cien prenájmu áut vo viac než 110 krajinách po 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 nie je možné 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 po 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 poistenia, 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 nie je možné kombinovať so žiadnymi ďalšími 
promo akciami či zľavami. Ponuka nemusí platiť v obzvlášť 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, pokiaľ 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 Auto Europe.
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