Podróżujesz do Francji?
Poznaj oferty Visa!
Ciesz się wygodnymi płatnościami i korzystaj ze zniżek na hotele,
wypożyczalnie samochodów, wycieczki i inne atrakcje.

Visa jest akceptowana w 53,9 miliona
miejsc i w 2 milionach bankomatów
na całym świecie.

Zwiedzaj Paryż na rowerze
Otrzymaj 10% zniżki na wszystkie wycieczki
„Paris a Velo c’est Sympa”*.
Aby zrealizować tę ofertę, wyślij e-mail:
info@parisvelosympa.com lub zadzwoń +33-01-48-87-60-01
Kod oferty: VisaOffer | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii lub Wenezueli.
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

2

-10%

Wynajem samochodów Hertz
Zyskaj nawet 25% zniżki na wynajem samochodu z Hertz*.
Aby skorzystać z oferty, odwiedź:
hertz.com/visaglobal

do

25%
zniżki

Kod oferty: CDP#1244810 i PC#203888 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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Oferty hoteli
Zarezerwuj hotel za pomocą karty Visa®, aby otrzymać
do 25% zniżki, bezpłatne Wi-Fi i wiele więcej.

Visa Luxury
Hotel Collection

Korzystaj z dostępnych ofert w jednym z 900 starannie
wyselekcjonowanych, luksusowych hoteli – od zamiany pokoi
na wyższy standard po bezpłatne Wi-Fi*.

Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź: myvisaluxuryhotels.com
*Kwalifikujące się karty Visa Premium różnią się w zależności od kraju: Infinite, Platinum,
Rewards, Gold, Business i wybrane karty Classic. Mają zastosowanie warunki promocji,
które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Wycieczki i atrakcje
Uzyskaj dostęp do atrakcyjnych ofert na miejscu oraz do 15% zniżki
na wycieczki lokalne.

Gray Line Tours
10% zniżki na wszystkie wycieczki Gray Line Tours.
Kod oferty: VISA10 | Ważne do: 31.12.2019 r.
Aby wykorzystać tę ofertę, odwiedź: grayline.com
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii lub Wenezueli.
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Open Tour Paris
15% zniżki na przejazd autobusem przy zakupie biletu Open Tour Paris
w Open Tour Store*.

Ważne do: 31.12.2019 r.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź nas w sklepie.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Francji lub Wenezueli.
Mają zastosowanie warunki promocji.
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Wynajem samochodów
Ruszaj w drogę i korzystaj ze zniżek do 37% na wynajem samochodu.

Wynajem samochodów w Sixt
Zaoszczędź do 10% na wynajmie samochodu w ponad 110 krajach
na całym świecie*.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź: sixt.com/visasigplat
Kod oferty: 9910213 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie jest ważna dla mieszkańców Austrii, Belgii, Szwajcarii lub Wenezueli.
Oferta nie jest dostępna dla kart debetowych lub przedpłaconych. Mają zastosowanie
warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Wynajem samochodów w Auto Europe
Wynajem samochodów w 180 krajach świata nawet 37% taniej!
Aby skorzystać z tej oferty, odwiedź: autoeurope.com/visa

Kod oferty: 99007578 | Ważne do: 31.12.2019 r.
Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii lub Wenezueli.
Oferta nie jest dostępna dla kart debetowych lub przedpłaconych.
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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Z kart Visa można łatwo i bezpiecznie
korzystać na całym świecie
Gdziekolwiek jesteś, płać na swój sposób
Karta Visa jest akceptowana w 53,9 miliona miejsc i jest
obsługiwana w dwóch milionach bankomatów na całym świecie,
dlatego wszędzie, dokąd się udasz, bezproblemowo dokonasz
płatności. Aby podróże były jeszcze łatwiejsze, lokalizator
bankomatów Visa Global ATM locator pozwoli Ci szybko
zlokalizować najbliższy bankomat.

Więcej szczegółów na: visa.com/atmlocator
Zawsze gotowi do pomocy
Wszędzie, gdzie się znajdziesz, usługi Visa Global Customer
Assistance Services będziesz mieć pod ręką. Zablokowanie
karty, zgłoszenie wymiany karty czy wniosek o awaryjną wypłatę
gotówki możesz złożyć w każdej chwili, usługi wsparcia są
dostępne 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, w wielu językach*.

Więcej szczegółów na:
visaeurope.com/lost-your-card
*Usługa niedostępna w języku polskim.
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Reguły świadczenia usług
Reguły świadczenia usług Visa
Udostępniane oferty partnerów zostały przygotowane przez partnerów handlowych z całego świata jako usługa dla
posiadaczy kart Visa. Oferty są dostarczane przez konkretnych partnerów handlowych, a nie przez Visa; w zakresie
dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Visa wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ich
zawartość, ich zgodność z prawem dowolnego kraju oraz za wypełnienie oferty. W przypadku ofert zastosowanie
mają Reguły świadczenia usług partnerów handlowych, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Szczegółowe
informacje znajdują się w Warunkach świadczenia usług każdego banku.

Reguły świadczenia usług partnerów handlowych
Paryż na rowerze: zniżka 10% na wszystkie wycieczki
Za treść oferty odpowiada Paris a Velo c’est Sympa. Oferta ważna w Paris a Velo c’est Sympa, rue Alphonse Baudin
22, 75011 Paryż, Francja. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane do klienta,
płatność musi zostać dokonana przed rozpoczęciem wynajmu. Oferta nie łączy się z innymi ofertami ani promocjami.
Oferta może ulec zmianie i podlega warunkom świadczenia usług konkretnego usługodawcy. Oferta nie obowiązuje
tam, gdzie jest niezgodna z prawem lub ograniczona prawnie. Oferta ważna wyłącznie przy płatności ważną kartą
Visa. Wszelkie podatki pokrywa nabywca.

Warunki świadczenia usług przez hotele objęte programem Visa Luxury Hotel Collection są
dostępne pod linkiem
https://www.visaluxuryhotelcollection.com/benefits

Gray Line Tours: zniżka 10% na wszystkie wycieczki
Oferta zależy od aktualnej dostępności. Oferta nie obejmuje posiłków, napojów, dodatkowych opłat, chyba że
warunki podane na stronie www.grayline.com stwierdzają inaczej. Oferta może ulec zmianie i zależy od
indywidualnych warunków świadczenia usług usługodawcy. Oferta jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona lub
podlega ograniczeniom prawnym. Oferta ważna jedynie w przypadku płatności ważną kartą Visa. Wszelkie podatki
pokrywa nabywca. Za treść oferty odpowiada Gray Line Corp.

Open Tour Paris: zniżka 15% na przejazdy autobusowe Open Tour Paris
Za treść oferty odpowiada Open Tour Paris. Oferta ważna na karnet przejazdów Open Tour Paris (dotyczy wyłącznie
autobusów). Nie dotyczy biletów łączonych. Zniżka ważna tylko w sklepie Open Tour Store przy Auber St 13,
75009 Paryż, Francja. Oferta nie łączy się z żadną inną ofertą ani promocją. Nie obowiązuje w przypadku kart Visa
wystawionych we Francji.

Sixt: zniżka nawet do 10% na wynajem samochodów w ponad 110 krajach na całym świecie
Oferta skierowana wyłącznie do klientów indywidualnych na usługi Sixt rent a car oraz Sixt rent a truck; nie dotyczy
klientów korporacyjnych. Oferta podlega standardowym warunkom wynajmu. Zniżka zależy od dostępności w danej
lokalizacji i nie może być łączona z innymi promocjami. Oferta może ulec zmianie i zależy od indywidualnych warunków
świadczenia usług usługodawcy. Oferta jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona lub podlega ograniczeniom prawnym.
Oferta ważna jedynie w przypadku płatności ważną kartą Visa. Wszelkie podatki pokrywa nabywca. Za treść oferty
odpowiada Sixt Rent a Car / Sixt Rent a Truck.

Auto Europe: nawet 37% zniżki na międzynarodowy wynajem samochodów w 180 krajach
świata

Kwota zniżki różni się w zależności od czasu wynajmu, miejsca odbioru itp. Zniżka dotyczy wyłącznie czasu wynajmu
i przebiegu, nie ma zastosowania do podatków, opłat dodatkowych ani ubezpieczenia, które mogą być dodatkowo
doliczane do kosztu wynajmu. Nie ma opłaty za anulowanie w przypadku odwołania rezerwacji na co najmniej
48 godzin przed odbiorem auta. Zniżka nie obejmuje samochodów dostawczych. Oferta nie łączy się z innymi

8

promocjami i zniżkami. W niektórych terminach promocja nie jest dostępna, mogą mieć zastosowanie ograniczenia.
Oferta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. przy rezerwacji dokonanej co najmniej na tydzień wcześniej. Oferta
może ulec zmianie i podlega warunkom świadczenia usług konkretnego usługodawcy. Oferta nie obowiązuje tam,
gdzie jest niezgodna z prawem lub ograniczona prawnie. Oferta ważna wyłącznie przy płatności ważną kartą Visa.
Wszelkie podatki pokrywa nabywca. Za treść oferty odpowiada Auto Europe.

Hertz: zniżki do 25% od cen podstawowych oraz międzynarodowa oferta bonusowa Hertz
PC# 203888: Oferta jest dostępna w lokalizacjach uczestniczących w promocji w Afryce, Australii, Brazylii, Europie,
Meksyku, na Bliskim Wschodzie, w Nowej Zelandii oraz na St. Thomas. Zniżka 25 USD dotyczy wyłącznie stawek
podstawowych, które mają być opłacone. Oferta nie ma zastosowania do wynajmu zakończonego ani do opłat
wniesionych z góry przy rezerwacji. Wysokość zniżki zostanie obliczona w walucie lokalnej, według kursu wymiany
aktualnego na dzień wynajmu. Oferta wymaga podania CDP# 1244810 oraz Kuponu Promocyjnego (PC)# 203888
przy rezerwacji, w przeciwnym razie nie obowiązuje. Rezerwacje muszą być dokonane przynajmniej na
8 godzin przed odbiorem samochodu. Minimalny okres wynajmu wynosi pięć dni. Oferta dotyczy wszystkich grup
samochodów kompaktowych i pełnowymiarowych z manualną skrzynią biegów, jednak mają zastosowanie wyjątki
w lokalizacjach, w których flota obejmuje samochody z automatyczną skrzynią biegów. Oferta nie obowiązuje dla
Hertz Collections. W niektórych terminach oferta nie jest dostępna. Zastosowanie mają standardowe warunki
i ograniczenia stawek Hertz Affordable. Obowiązywać mogą dodatkowe opłaty z tytułu podatków, zwrotu podatków,
dopłat urzędowych i opłat za dodatkowe usługi, takie jak tankowanie. Opłacenie wszelkich podatków leży po
stronie nabywcy. Minimalny wiek wynajmującego to 25 lat (wyjątki mają zastosowanie). Obowiązują standardowe
warunki wynajmu Hertz, okres wynajmu i ograniczenia przy zwrocie. W Hertz obowiązują standardowe wymogi
odnośnie uprawnień kierowców oraz weryfikacji kredytowej, zależnie od lokalizacji wynajmu. Niniejsza oferta nie
podlega wymianie na gotówkę i nie łączy się z innymi ofertami, zniżkami, kuponami ani promocjami, za wyjątkiem
standardowej zniżki CDP. Oferta nie obejmuje wynajmu w celu odpłatnego przewozu osób, sprzedaży pakietowej,
wynajmu jako samochód zastępczy dealera/ubezpieczalni ani żadnego innego wynajmu o charakterze promocyjnym
lub grupowym. Oferta nie obowiązuje w miejscach, w których jest zabroniona, opodatkowana lub ograniczona
prawnie. Oferta obowiązuje dla wynajmu pojazdów do dnia 31 grudnia 2019 r. Oferta może zostać wycofana w
dowolnym momencie. CDP# 1244810: Zniżka może być zastosowana jedynie do płatności przyszłych. Wysokość
zniżki różni się zależnie od lokalizacji, daty, długości wynajmu, klasy samochodu i innych czynników. Nie stosuje się do
podatków i opłat. Obowiązuje Regulamin. Za treść oferty odpowiada Hertz.
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