
Отримайте бонуси 
від партнерів Програми

3Здійсніть покупку за допомогою 
преміальної картки Mastercard®

2Оберіть бажану пропозицію1

Як скористатися привілеями

Forest Club розташований на околиці столиці. Заклад здатен умістити 
до двох з половиною сотень гостей, які можуть перебувати в головній 
залі, на терасі чи в одній із затишних альтанок.

При оплаті картками Gold Mastercard®, World Mastercard®, Platinum 
Mastercard®, World Elite Mastercard, отримуйте сертифікат 
на комплімент* під час наступного відвідування.

* Сума чека від 250 грн – напій, сума чека від 350 грн – десерт.

Готель розташований неподалік центру міста Суми, у зеленому районі 
біля озера. Дизайну готелю та ресторану притаманні риси східної 
розкоші, проте номери обладнано сучасними меблями 
й технікою, елегантним текстилем і світильниками. Інтер’єри готелю 
характеризує простір і велика кількість денного світла.

Gold Masterсard®    – 5 %*
World Masterсard®    – 5 %*
Platinum MaPlatinum Masterсard®   – 10 %*
World Elite Masterсard®  – 10 % *

* Знижка на проживання в готелі. Знижка не діє на спеціальні (акційні) пропозиції.

Premier Hotel Shafran

З моменту відкриття і до сьогодні Grand Prix став взірцем 
для сучасних фітнес-клубів. Заклад розташований у діловому центрі 
міста на 6000 м2 та поєднав елегантний концепт, найпрогресивніші 
фітнес-програми, обладнання преміум-класу і бездоганний сервіс.

Gold Masterсard®    – 5 %
World Masterсard®    – 5 %
Platinum MaPlatinum Masterсard®   – 5 %
World Elite Masterсard®  – 5 %, 10 %

Grand Prix

Forrest Club ПРИВІЛЕЇ 

ПРИВІЛЕЇ ПРИВІЛЕЇ 

до 
10 %

до 
10 %

ДАЙДЖЕСТ

• ANTONIO BIAGGI • FORREST CLUB • GRAND PRIX • PREMIER HOTEL SHAFRAN •

Запрошуємо до ексклюзивного світу особливих пропозицій саме 
для Вас — власника преміальної картки Masterсard®

Antonio Biaggi — європейський бренд взуття й аксесуарів. 
Роздрібна мережа налічує понад 50 фірмових магазинів, що успішно 
працюють у країнах Європи й Азії.

При оплаті картками Platinum Mastercard® і World Elite Mastercard® 
нана суму понад 3000 грн покупець отримує комплект догляду за взуттям 
у подарунок (мається на увазі придбання комплекту крем (аерозоль) + 
щітка за 1,00 грн). 

При оплаті картками Platinum Mastercard® і World Elite Mastercard® 
на суму понад 6000 грн покупець отримує додаткову гарантію 
нана взуття або сумку терміном 180 днів (мається на увазі безкоштовний 
гарантійний ремонт протягом зазначеного терміну або заміну придбаної 
пари взуття на аналогічну, або повернення коштів).

Antonio Biaggi


