
Отримайте бонуси 
від партнерів Програми

3Здійсніть покупку за допомогою 
преміальної картки Mastercard®

2Оберіть бажану пропозицію1

Як скористатися привілеями

За останні 20 років Manzoni24 з невеликої майстерні перетворився на 
відомого сучасного виробника класичного одягу. Стиль бренда 
вирізняється вмілим поєднанням шляхетної класики і романтичної 
витонченості. Виняткові тканини, благородні силуети, бездоганне по-
шиття – помітні риси, закладені в основі славетного бренда.

Gold Mastercard® — 10 %
World Mastercard® — 10 %
Platinum Mastercard®  — 10 %
World Black Edition Mastercard® — 10 %
World Elite Mastercard®  — 10 %

+38 (044) 492 31 81
Київ, ТРЦ «Атмосфера», Столичне шосе, 103

MANZONI24

Monsoon Children — популярний англійський бренд дитячого одягу та 
аксесуарів для дітей від 0 до 13 років, який представляє всі напрямки 
дитячої моди: Girl, Boy, Baby Girl and Baby Boy. Дитячий одяг Monsoon 
Children — це завжди якість, краса та неординарність. Бренду 
притаманні традиційні оригінальні принти, соковиті кольори, а деякі 
елементи дбайливо вишиті майстрами власноруч.

Gold Mastercard® — 4 %*
World MastercardWorld Mastercard® — 4 %*
Platinum Mastercard® — 7 %*
World Black Edition Mastercard® 10 % 
World Elite Mastercard® — 10 %*
* Знижка діє виключно на нову колекцію.

+38 (048) 737–59–51
Одеса, вул. Дерибасівська, 27

HANRO – найбільший у світі виробник елітної нижньої білизни, одягу 
для сну і lounge-одягу для чоловіків і жінок з понад 130-літньою 
історією. Продукція HANRO в кожній ниточці втілює швейцарську 
естетику і стиль життя. Ретельний підбір матеріалів із цінних натураль-
них волокон, не схильний до впливу моди дизайн і перевірені традиції 
в поєднанні з технічними інноваціями перетворюють HANRO на непо-
вторну торгову марку. 

Gold Mastercard®  — 5 % 
World Mastercard® — 10 % 
Platinum Mastercard® — 5 % 
World Black Edition Mastercard® — 10 % 
World Elite Mastercard® — 10 %

+38 095 291 55 80
Київ, пл. Спортивна, 1а, ТРЦ GULLIVER, 1 поверх

РЕСТОРАН АТМОСФЕРА
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ДАЙДЖЕСТ

• MONSOON CHILDREN • HANRO • РЕСТОРАН АТМОСФЕРА • MANZONI24 •

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

MONSOON CHILDREN

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials.html
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials.html


Акція діє з 05.08.2016 до 31.12.2017 в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free в міжнародних аеропортах "Бориспіль" (08307, Україна, Київська обл., 
м. Бориспіль-7, аеропорт "Бориспіль", термінал D) та "Одеса" (65054, Україна, м. Одеса-54, Аеропорт ЦА).

*MyDutyFree — це програмний додаток до сайтів і мобільних пристроїв, що дає можливість фізичній особі здійснювати замовлення товарів 
через мережу магазинів безмитної торгівлі Duty Free. 

Під знижПід знижкою мається на увазі знижка у розмірі 15% від суми здійсненої покупки товарів в магазинах Duty Free. Знижка не діє на спеціальні пропозиції та на певні 
товари. Замовлення потрібно зробити не пізніше ніж за одну годину до вильоту. Послуга замовлення безкоштовна. Вік необмежено. Пропозиція надається при 

оплаті преміальними картками Gold Mastercard® , World Mastercard® , Platinum Mastercard®, World Elite Mastercard®.
Більш дБільш детальну інформацію стосовно знижок та товарів Ви можете дізнатися на сайті mastercard.ua або за телефоном цілодобової підтримки преміальних карток 

Masterсard: +38 (044) 390 77 11 та 0 800 30 30 07 (безкоштовно для дзвінків зі стаціонарних телефонів на всій території України).

Парфумована вода 
Lancome Miracle 100 мл

€79.05 стара ціна

ЗАМОВЛЯЙТЕ ТОВАРИ 
З ДАЙДЖЕСТУ ОНЛАЙН

ДОДАЙТЕ ТОВАРИ 
В ОФФЛАЙН-МАГАЗИНАХ DUTY FREE

ОТРИМУЙТЕ 
ЗНИЖКУ 

15 %
знижка

Парфумована вода 
Christian Dior Addict 100 мл

€95.20 стара ціна

15 %
знижка

Лосьйон-ліфтинг Clarins Body 
Fit Duo Set (2 х 200 мл) 

€68.00 стара ціна

15 %
знижка

€28.05 стара ціна

Набір блисків для губ 
Clinique Superbalm Moisturizing 
Gloss Set (15 мл x 5) 

15 %
знижка

Набір бельгійських цукерок 
Neuhaus Ballotin 500 г

€29.75
стара ціна

15 %
знижка

Природність аромату Miracle зачаровує і додає йому дивний шарм. 
Це неземний парфум, який огортає своєю граціозністю, ніжністю 
та жіночністю. Жінка, яка вибирає парфум Miracle, ніколи не зали-
шиться поза увагою чоловіків.

Волелюбна жінка, яка приваблює чоловіків. Ось яскравий приклад 
власниці парфуму Addict. Квіткова композиція парфуму спонукає 
до таємної подорожі середземноморським нічним лісом, який на-
повнений магічними таємницями та хвилюючими свідомість арома-
тами.

Лосьйон для тіла з ефектом ліфтингу і зволоження допоможе 
вашій шкірі позбутися токсинів, стимулює захисні механізми і зро-
бить контури рівними і гладкими. Цей догляд допоможе запобігти 
зневодненню шкіри, роблячи її м'якою та гладкою.

Набір бальзамів, що підкреслюють натуральний колір губ та одно-
часно живлять і зволожують їх. Натуральні інгредієнти м'яко догля-
дають за шкірою, а також надають миттєвий ефект об'ємних губ.

Оригінальні шоколадні цукерки з бельгійського шоколаду 
безсумнівно принесуть Вам задоволення від справжнього смаку. 
Кожна з цукерок акуратно виготовляється, поєднуючи у собі 
суміш смачного білого, молочного або темного бельгійського шо-
коладу.

Дізнавайтеся про найкращі цінові пропозиції в магазинах Duty Free 
тільки з преміальними картками Mastercard®.

ДАЙДЖЕСТ УНІКАЛЬНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

*

https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/womens-fragrances/miracle-100-ml-
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/womens-fragrances/addict
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/care-cosmetics/clarins-body-fit-duo-set
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/makeup/clinique-superbalm-moisturizing-gloss-set
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/confectionery-and-snacks/neuhaus-ballotin-

