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Підтримка програми
за телефонами

Корпорація «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa International 
Service Association) (США) надає банкам можливість емітувати 
платіжні картки Visa. Банки-емітенти можуть встановлювати обме-
ження 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 2017 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.

Пропозиції від преміальних партнерів

Відчуйте весняний настрій

Любите активний відпочинок? Здійснюйте покупки 
у мережі магазинів стильного комфортного одягу 
LTB Jeans та отримуйте знижку 5%!

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Завітавши до львівського ресторану «Шкотська», 
Ви оціните не лише колорит, але й чудові знижки — 
10% для держателів карток Visa Gold!

Проведіть час у колі друзів у мексиканському 
ресторані Tequila House та скористайтеся привілеєм 
у 10% від Visa! 

Рибний ресторан «Баркас» запрошує у гості та дарує 
Вам знижку 10%!

Затишна булочна-кондитерська «Грегуар» пропонує 
широкий вибір хлібних виробів, тістечок, великодніх 
кулічів, а також радує чарівними знижками у 10%!

Оновіть свій гардероб! Завітайте до магазину модного 
одягу Springfield та отримайте приємну знижку 10%!

Більше знижок та привілеїв тут: www.visa.com.ua

Мобільний додаток
Visa Explore

Усі спеціальні пропозиції та
привілеї у вашому смартфоні.

Завантажуйте зараз:

Створіть свій стильний образ у салоні краси 
Frederic Moreno та скористайтеся знижкою 10%!

Скористайтеся послугами компанії з оренди 
квартир KievApartment та отримайте знижку 
у розмірі 7%!

http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=109042158665#
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=104319157981
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101630154644
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=107520153901
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=105435153868
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101542152470
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101675152782
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102542154269
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Підтримка програми
за телефонами

Корпорація «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa International 
Service Association) (США) надає банкам можливість емітувати 
платіжні картки Visa. Банки-емітенти можуть встановлювати обме-
ження з випуску карток Visa. Звертайтеся в банки за інформацією 
про умови випуску та обслуговування платіжних карток Visa.

Пропозиції від преміальних партнерів

Любите активний відпочинок? Почувайтеся комфортно 
у джинсах GUESS та отримуйте додаткові бонуси — 
15% від суми Вашої покупки!

Шотландський дім-ресторан Whisky Corner гарантує 
гарний настрій і радує фантастичною знижкою 10% 
(крім алкогольних напоїв)!

Відвідайте ресторан східної кухні «Марракеш» 
та скористайтеся привілеєм у 10% від Visa!

Розрахуйтеся карткою Visa Platinum у ресторані 
РибаLove та отримайте десерт у подарунок! 

Італійський ресторан Mille Miglia радує теплою 
дружньою атмосферою та дарує усім держателям 
карток Visa Platinum знижку 10%!

Виглядайте стильно! Здійснюйте покупки у магазинах 
відомого іспанського бренду Pedro del Hierro та 
скористайтеся чудовою знижкою у розмірі 10%!

Готель Holiday Inn Kiev запрошує у гості та пропонує 
скористатися привабливою знижкою 15% на 
проживання, а також на напої і харчування!

Більше знижок та привілеїв тут: www.visa.com.ua

Мобільний додаток
Visa Explore

Усі спеціальні пропозиції та
привілеї у вашому смартфоні.

Завантажуйте зараз:

Спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток Visa Platinum (Платинум) діють з 1 січня до 31 грудня 2017 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.

Змоделюйте Вашу зачіску по-особливому! Завітайте 
до салону краси Frederic Moreno та скористайтеся 
знижкою у 10%!

Відчуйте весняний настрій

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101771157694
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=104315152866#
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101632154654
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101437153094
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102806154620
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102528152795
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102357155331
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102542154269
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Підтримка програми
за телефонами

Корпорація «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa International 
Service Association) (США) надає банкам можливість емітувати 
платіжні картки Visa. Банки-емітенти можуть встановлювати обме-
ження з випуску карток Visa. Звертайтеся в банки за інформацією 
про умови випуску та обслуговування платіжних карток Visa.

Пропозиції від преміальних партнерів

Любите активний відпочинок? Почувайтеся впевнено 
у стильних джинсах Levi's! Розраховуйтеся Вашою 
Visa Infinite та отримуйте додаткові бонуси — 15% 
від суми покупки!

Поціновувачів сучасної гастрономії та вишуканості 
чекає приємний привілей у 10% від кафе-ресторану 
«Липський»!

Проведіть час у затишній атмосфері ресторану INK 
та отримайте приголомшливу знижку 20%!

Ви цінуєте гастрономічний та екологічний підходи 
у приготуванні страв? Тоді Ви будете у захваті від 
ресторану Oxota na Ovets та його найсмачнішого 
десерту у подарунок!

Ресторан «Старокиївський» готелю Radisson Blu Hotel, 
Kyiv Podil приваблює  не лише смачною кухнею, але 
й знижками у розмірі 10% для держателів карток Visa 
Infinite! Поспішайте скористатися!

Стиль, стриманість, вишуканий смак… Оберіть річ, 
що пасує саме Вам, у бутику Calvin Klein Jeans 
та скористайтеся спеціальною знижкою 5%!

Готель Hilton Kyiv радо зустрічає усіх гостей та дарує 
знижку у розмірі 10% на проживання і послуги 
ресторану Park Kitchen, Lobby Bar, H Bar, а також знижку 
5% на СПА-процедури та абонемент у Hilton SPA!

Весна у розпалі! Час змінити образ та обрати свій 
особливий стиль… Завітайте до неперевершеного 
салону краси Aldo Coppola та скористайтеся 
спеціальною знижкою 15%!

Більше знижок та привілеїв тут: www.visa.com.ua

Мобільний додаток
Visa Explore

Усі спеціальні пропозиції та
привілеї у вашому смартфоні.

Завантажуйте зараз:

Спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток Visa Infinite (Інфініт) діють з 1 січня до 31 грудня 2017 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.

Відчуйте весняний настрій

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101769157687
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=100320157954
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101620157894
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101667158082
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101598153078
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=104432155212
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102320152473
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=100665153202

