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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

Львівський готель «Леополіс» радо відчиняє двері 
гостям міста та дарує привабливу знижку 10% на 
проживання!

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

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

Арт-готель «Баккара» здивує Вас не лише своєю 
гостинністю і приголомшливими видами на Дніпро, 
але й приємною знижкою 5%!

Завітайте на гучні вечірки до пабу Docker's ABC 
або Docker Pub та скористайтеся знижкою 5%! 

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

Насолоджуйтеся відпочинком у затишному готелі 
Південної Пальміри – Premier Geneva Hotel, що радує усіх 
держателів карток Visa Gold спеціальною знижкою у 10%!

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

Мобільний додаток
Visa Explore

Усі спеціальні пропозиції та
привілеї у вашому смартфоні.

Завантажуйте зараз:

Насолодіться колоритом львівського ресторану 
«Шкоцька» та скористайтеся чудовою знижкою 10% 
на страви меню!

Відвідавши креативне Café 17 готелю Radisson Blu Hotel, 
Kyiv Podil, Ви оціните не лише смачні страви, але й 
чудові знижки – 5% для держателів карток Visa Gold!

Детальніше

Вирушаєте у подорож? Подбайте про своє здоров'я 
заздалегідь! Мережа аптек «Біла ромашка» пропонує 
широкий вибір лікувальних препаратів та косметичних 
засобів і надає усім держателям карток Visa Gold знижку 5%!

У ритмі літа

http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101438152496
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=103131153460
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102381157948
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=102439153845
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=104431155201
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=102356153211
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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

Насолоджуйтеся затишком та вишуканістю готелю 
Citadel Inn у Львові та скористайтеся фантастичною 
знижкою у 20%!

Проведіть час у затишній атмосфері ресторану 
Black Market та отримайте фантастичний десерт 
у подарунок!

Насолодіться спокоєм та тишею у заміському готельному 
комплексі «Сезони СПА» та отримайте знижку 10% на 
розміщення і релаксуючі СПА-процедури!

Завітайте на гучні вечірки до розважального 
комплексу D'Lux та скористайтеся знижкою 20%!

Цінуєте гастрономічний та екологічний підходи 
у приготуванні страв? Тоді Ви будете у захваті від 
азіатського стейк-хаусу Oxota Na Ovets та його 
найсмачнішого десерту у подарунок!

Зупиніться у неперевершеному одеському готелі 
«Моцарт» та отримайте ексклюзивні знижки від 5% 
до 15% на низку послуг!

Елітний ресторан скандинавської кухні IBSEN 
запрошує Вас у гості та дарує приємну знижку 10% 
на меню!

Насолодіться різномаїттям страв східної кухні 
ресторану «Марракеш» та скористайтеся привілеєм 
у 10% від Visa!

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.

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Відпочиньте усією родиною в елітному фітнес-клубі 
«5 Елемент» та скористайтеся знижками від 5% до 
10% на придбання клубних карт!

Детальніше

У ритмі літа

http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101891155325
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101589152860
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101613155435
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=109486166452
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101888155227
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=107515158624
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=101887159408
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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

Забронюйте номер у шикарному готелі міста Лева – 
Kavalier Boutique Hotel та скористайтеся привабливою 
знижкою 10% на проживання!

Затишний Premier Hotel Shafran радо відчиняє двері 
усім гостям та дарує знижку 15% на проживання!

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

Бажаєте скуштувати найсмачніший стейк власного 
дозрівання? Завітайте до ресторану Sam's Steak House 
та скористайтеся привілеєм у 10% від Visa!

Цінуєте гастрономічний та екологічний підходи 
у приготуванні страв? Тоді Ви будете у захваті від ресторану 
Crab's Burger та його найсмачнішого десерту у подарунок!

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

Завітайте на гучні вечірки до розважального 
комплексу «Авалон» та скористайтеся знижкою 5%!

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.

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Якщо Ви любитель справжніх суші, – Вам сюди! Мережа 
ресторанів «японаХата» пригощає неперевершеними 
«суші-шедеврами» та дарує усім держателям карток 
Visa Platinum знижку 5% на меню!

Детальніше

Здивуйте своїх близьких оригінальним подарунком! 
У магазинах кухонного посуду та столових приладів 
BergHOFF Ви знайдете саме ту річ, що Вам потрібна, 
а ще – отримаєте знижку 7%!

Детальніше

У ритмі літа

http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=107519153879
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=101675152782
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=103143153491
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101629154673
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102785154613
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102438154310
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101894155372
http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102540153524

