Visa premium оферти за онлайн
пазаруване и транспортни услуги
Дали пазаруваш през Интернет или организираш
следващото си пътуване, с Visa това ще е бързо и сигурно.
Разгледай нашите оферти за покупки от онлайн магазини,
наем на автомобили и други транспортни услуги и се
възползвай от тях още сега!
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Отстъпка при покупки онлайн

Chico’s
В продължение на 30
години Chico‘s помага
на милиони жени да
изглеждат толкова добре,
колкото се чувстват

В продължение на 30 години Chico‘s помага на милиони жени да изглеждат толкова добре, колкото
се чувстват Използвай твоята карта Visa и спести 25 щатски долара от покупка на стоки на стойност
100 или повече щатски долара, когато пазаруваш онлайн от Chicos.com или на телефон 1-888-8554986.
В продължение на 30 години Chico‘s помага на милиони жени да изглеждат толкова добре, колкото
се чувстват. С комбинация от стил, уникални детайли и персонално обслужване Chico’s печели
женските сърца по целия свят.
Chocos.com предлага бърза международна доставка до своите клиенти по света. Пазарувай лесно
и удобно на цени в местна валута, като всички налози и такси се изчисляват при финализиране на
покупката. За повече информация относно международната доставка посети http://www.chicos.
com/store/page.jsp?id=32#7.
За да се възползваш от тази оферта онлайн, посети www.chicos.com и въведи промоционален код
“78377” при финализиране на покупката. За да се възползвaш по телефон, позвъни на 1-888-8554986 и спомени промоционален код “78377” при подаване на поръчката.
Условия за ползване
Офертата е валидна само за поръчки до 31 декември 2016 г. и покупки на стойност 100 или повече щатски долара; не важи за
покупки с карта-подарък.
Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния търговец. Невалидна е при забрана или ограничение
по закон. Офертата е валидна само при плащане с валидна карта Visa. Всички данъци и/или разноски са отговорност
единствено на купувача.
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Специални привилегии при онлайн покупки с Visa

BCBGMAXAZRIA
Водеща лайфстайл
колекция за динамичната
жена

Използвай твоята карта Visa, когато пазаруваш онлайн в BCBGMAXAZRIA, и ще получиш
15% отстъпка от твоята сметка при покупки на стойност 100 или повече щатски долара.
Освен това ще получиш и безплатна стандартна доставка до адрес в САЩ или до над
100 страни и територии по света (прилагат се минималните изисквания за покупка – за
повече информация посети http://www.bcbg.com/en/cs-international-faq.html).
Винаги на челни позиции в модата BCBGMAXAZRIA е водеща лайфстайл колекция за
динамичната жена. BCBGMAXAZRIA заема уникално място в американския моден пазар
със своите смели и изтънчени дизайни, като комбинира творчество, достъпност и
удобство. За пълния списък с обекти и да се възползваш от офертата, посети
www.bcbg.com. Необходимо е да въведеш код „VISA16“ при завършване на покупката.
Условия за ползване
Офертата е валидна само за онлайн покупки до 31 декември 2016 г.
Безплатната стандартна доставка (без изисквания за минимална покупка) важи за поръчки, които се изпращат само в рамките
на САЩ. Международните поръчки може да имат изисквания за минимална покупка, за да се класифицират за безплатна
стандартна доставка.
Само една отстъпка на покупка (преди облагане с данъци) на клиент.
Тази оферта не може да се комбинира с други оферти или отстъпки.
Не важи за предишни покупки, такси за доставка или покупки с карта-подарък.
Не може да се заменя за пари в брой, нито може да се приеме като плащане по сметка на кредитна карта.
Отстъпката, приложена в момента на закупуване, ще бъде отменена при връщане на артикул.
Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния търговец. Невалидна е при забрана или ограничение
по закон. Офертата е валидна само при плащане с валидна карта Visa. Всички данъци и/или разноски са отговорност
единствено на купувача.
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Отстъпка от 10 щатски долара

Perfumania
Открий истински
дизайнерски аромати на
достъпни цени

Получи отстъпка на стойност 10 щатски долара при покупка в размер на 50 или повече
щатски долара от магазините на Perfumania и perfumania.com, когато плащаш с твоята
карта Visa.
Открий истински дизайнерски аромати на достъпни цени в Perfumania. Пазарувай
онлайн на perfumania.com или в някой от 320 обекта на Perfumania в САЩ, Пуерто Рико
и Американските Вирджински острови. Независимо дали търсиш нов аромат за себе
си или специален подарък за някой друг, Perfumania разполага с всичко, от което имаш
нужда, при това на отлична цена. Освен това може да спечелиш точки от всяка покупка,
като се регистрираш за Perfumania Perks – новата програма за лоялни клиенти на
Perfumania.
За да се възползваш от тази оферта, използвай код “VISA10” на www.perfumania.com или
посети http://ow.ly/PHcSb, за да разпечаташ ваучер за отстъпка, който да представиш в
магазин на Perfumania.
Условия за ползване
Офертата не може да се комбинира с други оферти, отстъпки или промоционални кодове.
Не може да се прилага за минали покупки.
За да можеш да се възползваш от отстъпката от 10 щатски долара, общата сума на сметката ти трябва да е 50 или повече щатски
долара след прилагане на всички отстъпки.
Общата сума не включва данък.
Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния търговец. Невалидна е при забрана или ограничение
по закон. Офертата е валидна само при плащане с валидна карта Visa. Всички данъци и/или разноски са отговорност
единствено на купувача.
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Вземи 10$ отстъпка при поръчки за 50$ или повече

Golfballs.com
Онлайн лидер за
специални поръчки в
сферата на голфа

Използвай твоята карта Visa и ще получиш 10 долара отстъпка от онлайн поръчка на
стойност 50 долара или повече.
Golfballs.com е онлайн лидерът за специални поръчки в сферата на голфа.
Персонализирай твоите любими топки за голф с име, съобщение или име на фирма.
Golfballs.com предлага богат избор от маркови топки за голф, стикове, чанти, обувки и
дрехи от най-добрите марки в бранша.
За да се възползваш от тази оферта, посети www.golfballs.com, използвай
промоционалния код “VISACARD” и плати с твоята карта Visa.
Условия за ползване
Поради ограничения от производителите някои артикули не се включват в промоции или отстъпки.
Артикулите, които не се включват в промоции или отстъпки, са с индивидуално лого и надтиражни брандирани топки за голф,
както и избрани артикули от Ben Hogan, Callaway Golf, TaylorMade, Titleist, FootJoy, Cobra, PING, Pinnacle, Scotty Cameron, Sun
Mountain и Nike, включително и всички стикове Odyssey.
Промоционалните условия не могат да бъдат използвани за предходни поръчки и покупки. Промоциите и отстъпките не могат
да се комбинират. Предлагат се ограничени количества. Не се предлага отлагане във времето за възползване от офертата (rain
checks). Golfballs.com си запазва правото да коригира неправилно оценени артикули. Офертата не може да се комбинира с
други оферти или отстъпки. Международните поръчки се изпращат по целия свят с Fedex, UPS или USPS. За повече информация
посети www.golfballs.com/Static/helpDesk.html.
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Вземи отстъпка 10% със SuperShuttle

SuperShuttle
SuperShuttle или Execucar
осигуряват транспорт до
летището от дома, офиса
или хотела

Получи 10% отстъпка, когато платиш с твоята карта Visa за транспорт до летището от
дома, офиса или хотела със SuperShuttle или Execucar. Нека SuperShuttle или Execucar се
погрижат за следващото ти пътуване до летището.
За да се възполваш от тази оферта, посети
http://www.supershuttle.com/default.aspx?GC=Q3A9K и въведи код “Q3A9K”.

Условия за ползване

Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния търговец. Невалидна е при забрана
или ограничение по закон. Офертата е валидна само при плащане с валидна карта Visa. Всички данъци и/или
разноски са отговорност единствено на купувача.
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Получи допълнителна отстъпка от 7% за кола под наем!

Auto Europe
Най-големият брокер
в света за автомобили
под наем. Auto Europe
партнира с повече от 8000
реномирани компании
в над 130 държави, за да
гарантира най-ниски цени
и най-добро обслужване

Използвай твоята карта Visa, когато резервираш автомобил в Auto Europe, и спести
допълнителни 7% от международните наеми.
Auto Europe предлага най-добрата комбинация от обслужване и цена. Компанията
разполага с над 20 000 обекта в над 180 държави по света и ще ти помогне с всичко, от
което се нуждаеш във връзка с наемането на автомобил.
За да се възползваш от тази оферта, посети www.autoeurope.com/visa. Твоят код за
отстъпка от Visa (IKVI) вече е въведен. Можеш да позвъниш и на безплатния номер за
твоята страна, който може да намериш на адрес www.autoeurope.com/eurotel.cfm. За
Северна Америка позвъни на номер 1-888-223-5555. Трябва да споменеш код за отстъпка
IKVI, за да получиш достъп до тази ексклузивна Visa оферта.
Условия за ползване
Отстъпката важи само за обекти за взимане на кола под наем извън САЩ.
Периодът на резервацията трябва да бъде 5 или повече дни.
Офертата е валидна за резервации до 31 декември 2016 г. и изисква предварителна резервация от поне 1 седмица.
Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния търговец. Невалидна е при забрана или ограничение
по закон. Офертата е валидна само при плащане с валидна карта Visa. Всички данъци и/или разноски са отговорност
единствено на купувача.
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До 15% отстъпка от Sixt

Sixt Rent a Car / Sixt Rent
a Truck
Един от най-важните
доставчици на услуги
за наем на превозни
средства с над 4 000
търговски обекта в над
105 страни

Използвай твоята карта Visa Infinite и получи до 15% отстъпка в Sixt Rent a Car и Sixt Rent a
Truck по целия свят.
Sixt е един от най-важните доставчици на услуги за наем на превозни средства и има над
4 000 търговски обекта в над 105 страни.
Sixt разполага с най-големия автопарк с най-новите модели превозни средства,
включително такива на премиум марки като BMW и Mercedes-Benz. Sixt предлага
24-часово цялостно обслужване в своите центрове за резервации и обслужване
на клиенти. Също така можеш да резервираш своя автомобил и в движение чрез
съвременните приложения за смартфон.
Знаеш ли, че в Sixt можеш да получиш желания автомобил дори още по-бързо? Чрез
Sixt Online Check-In просто се чекирай няколко дни по-рано и замени своя подпис за
ключовете от колата – без да се налага да чакаш или да попълваш документи.
Друг начин да спестиш време и да намалиш разходите си е Sixt Advantage Circle. Наслади
се на привилегията от специални обслужване, награди и услуги благодарение на
персонална Sixt статус карта!
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Обратно в
началото

До 15% отстъпка от Sixt
От компактни автомобили, автомобили с подвижен покрив, джипове, луксозни
автомобили до бусове и камиони - Sixt има точното превозно средство за всяка твоя
потребност.
За да се възползваш от тази оферта, отиди на www.sixt.com/visainfinite, обади се на някой
от посочените по-долу телефони или ела в най-близкия обект на Sixt и използвай код за
отстъпка „9900201“ и твоята карта Visa Infinite.
Телефони:
Франция: + 33 (0) 8 2000 7498, Италия: + 39 06 65 2111, Сингапур: + 65 6423 9566, Южна
Корея: + 82 2 3452 0001, Испания: + 34 902, 491 616, Тайланд: + 66 (2) 793 2300, ОАЕ: + 971
4 384 7301, Великобритания: + 44 (0) 844 499 3399, САЩ: + 1 888 749 8227, Останалия свят:
+ 49 1806 232 222.
Условия за ползване
Офертата важи за всички офлайн и онлайн цени за частни клиенти на Sixt rent a car и Sixt rent a truck, валидни
към датата и мястото на наемането. Отстъпката зависи от локалните наличности и не може да се комбинира със
специални оферти.
Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния търговец. Невалидна е при забрана или
ограничение по закон. Офертата е валидна само при плащане с валидна карта Visa Infinite. Всички данъци и/или
разноски са отговорност единствено на купувача.
Офертата не важи при други промоции.
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До 10% отстъпка от Sixt

Sixt Rent a Car / Sixt Rent
a Truck
Един от най-важните
доставчици на услуги
за наем на превозни
средства с над 4 000
търговски обекта в над
105 страни

Използвай твоята карта Visa и получи до 10% отстъпка в Sixt Rent a Car и Sixt Rent a Truck
по целия свят.
Sixt е един от най-важните доставчици на услуги за наем на превозни средства и има над
4 000 търговски обекта в над 105 страни.
Sixt разполага с най-големия автопарк с най-новите модели превозни средства,
включително такива на премиум марки като BMW и Mercedes-Benz. Sixt предлага
24-часово цялостно обслужване в своите центрове за резервации и обслужване
на клиенти. Също така можеш да резервираш своя автомобил и в движение чрез
съвременните приложения за смартфон.
Знаеш ли, че в Sixt можеш да получиш желания автомобил дори още по-бързо? Чрез
Sixt Online Check-In просто се чекирай няколко дни по-рано и замени своя подпис за
ключовете от колата – без да се налага да чакаш или да попълваш документи.
Друг начин да спестиш време и да намалиш разходите си е Sixt Advantage Circle. Наслади
се на привилегията от специални обслужване, награди и услуги благодарение на
персонална Sixt статус карта!
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До 10% отстъпка от Sixt
От компактни автомобили, автомобили с подвижен покрив, джипове, луксозни
автомобили до бусове и камиони - Sixt има точното превозно средство за всяка твоя
потребност.
За да се възползваш от тази оферта, отиди на www.sixt.com/visasigplat, обади се на някой
от посочените по-долу телефони или ела в най-близкия обект на Sixt и използвай код за
отстъпка „9910213“ и твоята карта Visa.
Телефони:
Център за обслужване на клиенти в Китай: +86 400 869 2616, Франция: + 33 (0) 8 2000
7498, Италия: + 39 06 65 2111, Център за обслужване на клиенти в Русия: +7 (495) 2815150,
Сингапур: + 65 6423 9566, Южна Корея: + 82 2 3452 0001, Испания: + 34 902 491 616,
Тайланд: + 66 (2) 793 2300, ОАЕ: + 971 4 384 7301, Великобритания: + 44 (0) 844 499 3399,
САЩ: + 1 888 749 8227, Останалия свят: + 49 1806 232 222.
Условия за ползване
Офертата важи за всички офлайн и онлайн цени за частни клиенти на Sixt rent a car и Sixt rent a truck, валидни
към датата и мястото на наемането. Отстъпката зависи от локалните наличности и не може да се комбинира със
специални оферти.
Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния търговец. Невалидна е при забрана
или ограничение по закон. Офертата е валидна само при плащане с валидна карта Visa. Всички данъци и/или
разноски са отговорност единствено на купувача.
Офертата не важи при други промоции.
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$75 кредит за доставка на багаж

Luggage Forward
Съвременно, сигурно
и бързо решение за
доставка на багаж от дома
до твоята дестинация

Резервирай днес и получи $75 кредит към следващата си доставка на багаж, като използваш твоята
карта Visa Infinite.
Гарантираната услуга на Luggage Forward за доставка на багажа от дома до дестинацията е
интелигентната алтернатива на чекирането и носенето на чанти при пътуване. Услугата се предлага
в над 200 страни по света. Luggage Forward доставя твоя багаж директно до твоя хотел, круизен
кораб, игрище за голф или друга дестинация, а след това обратно до дома ти при завръщането.
Спести си проблемите с багажа при следващото пътуване и бъди сигурен, че той може да те очаква
при пристигането ти - сигурно и навреме. Luggage Forward дава своята гаранция за перфектно
обслужване с пълно връщане на парите плюс $500 на чанта.
За да се възползваш от тази оферта, да видиш цените или за да резервираш, отиди на www.
luggageforward.com/visainfinite или се обади на 1-866-416-7447 (от САЩ) или +1-617-482-1100
(международен) или +44 (0) 203-375-4769 (от Великобритания) и продиктувай кода “VISAINF16”.
Твоята ексклузивна Visa оферта за $75 кредит ще бъде приложена за следващата ти доставка.
Повече информация можеш да откриеш на www.luggageforward.com/visainfinite.
Условия за ползване
Картодържателят трябва да резервира доставка на багаж, за да получи $75 кредит, валиден за бъдеща доставка за същия
картодържател. Първоначалната резервация трябва да бъде платена с твоята карта Visa Infinite. Кредитът не може да бъде
заменян с паричен еквивалент. Кредитът не се прилага, ако резервацията бъде отменена. Офертата не може да се комбинира
с друга оферта или отстъпка. Клиентът получава само един кредит на пътуване под формата на превоз на всякакви артикули
между същите два адреса, независимо от броя на индивидуалните резервации, направени за превоз на съответните артикули.
Luggage Forward си запазва правото да отмени всеки кредит, който е издаден погрешка или когато бъде установено,
че клиентът не отговаря на изискванията за получаване на кредит, или когато Luggage Forward установи, че клиентът
злоупотребява с програмата за Visa отстъпки с цел лична или финансова изгода.
Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния търговец.
Невалидна е при забрана или ограничение по закон. Офертата е валидна само при
плащане с валидна карта Visa Infinite. Всички данъци и/или разноски са отговорност
единствено на купувача.
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$50 кредит за доставка на багаж

Luggage Forward
Съвременно, сигурно
и бързо решение за
доставка на багаж от дома
до твоята дестинация

Резервирай днес и получи $50 кредит към следващата си доставка на багаж, като използваш твоята
карта Visa.
Гарантираната услуга на Luggage Forward за доставка на багажа от дома до дестинацията е
интелигентната алтернатива на чекирането и носенето на чанти при пътуване. Услугата се предлага
в над 200 страни по света. Luggage Forward доставя твоя багаж директно до твоя хотел, круизен
кораб, игрище за голф или друга дестинация, а след това обратно до дома ти при завръщането.
Спести си проблемите с багажа при следващото пътуване и бъди сигурен, че той може да те очаква
при пристигането ти - сигурно и навреме. Luggage Forward дава своята гаранция за перфектно
обслужване с пълно връщане на парите плюс $500 на чанта.
За да се възползваш от тази оферта, да видиш цените или за да резервираш, отиди на www.
luggageforward.com/visa или се обади на 1-866-416-7447 (от САЩ) или +1-617-482-1100
(международен) или +44 (0) 203-375-4769 (от Великобритания) и продиктувай кода “VISA16”. Твоята
ексклузивна Visa оферта за $50 кредит ще бъде приложена за следващата ти доставка. Повече
информация можеш да откриеш на www.luggageforward.com/visa.
Условия за ползване
Картодържателят трябва да резервира доставка на багаж, за да получи $50 кредит, валиден за бъдеща доставка за същия
картодържател. Първоначалната резервация трябва да бъде платена с твоята карта Visa. Кредитът не може да бъде заменян
с паричен еквивалент. Кредитът не се прилага, ако резервацията бъде отменена. Офертата не може да се комбинира с друга
оферта или отстъпка. Клиентът получава само един кредит на пътуване под формата на превоз на всякакви артикули между
същите два адреса, независимо от броя на индивидуалните резервации, направени за превоз на съответните артикули.
Luggage Forward си запазва правото да отмени всеки кредит, който е издаден погрешка или когато бъде установено,
че клиентът не отговаря на изискванията за получаване на кредит, или когато Luggage Forward установи, че клиентът
злоупотребява с програмата за Visa отстъпки с цел лична или финансова изгода.
Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния търговец.
Невалидна е при забрана или ограничение по закон. Офертата е валидна само при
плащане с валидна карта Visa. Всички данъци и/или разноски са отговорност единствено
на купувача.

