Святкові пропозиції
для держателів карток
Visa Gold

Відчути наближення свята

Зробіть собі та своїм близьким приємний подарунок
до новорічних свят і скористайтеся знижкою 5% від
ювелірного бутика Zarina!
Детальніше

Мережа магазинів органічної косметики та
парфумерії L'OCCITANE дарує держателям карток
Visa Gold привабливі знижки від 5% до 10%!
Детальніше

Магазин одягу Levi's приготував для Вас спеціальну
знижку 10%! Поспішайте скористатися!
Детальніше

Подорожуйте з Вашою Visa Gold та отримуйте
знижку 3% від туристичної компанії TUI!
Детальніше

Влаштуйте собі свято! Завітайте до ресторану
Tequila House та отримайте привілей у 10% від Visa!
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 Gold (Голд) діють з 1 січня до 31 грудня 2015 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. З переліком зазначених ТСП, а також з докладною інформацією про надані ними спеціальні пропозиції, у тому числі
про знижки та подарунки, учасники можуть ознайомитись у мережі Інтернет за адресою www.visapremium.com.
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.

