Podróżujesz do Stanów Zjednoczonych?
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.

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

25%
zniżki

Preferred Hotels
10% zniżki na najlepsze dostępne ceny pokoi
oraz bezpłatne codzienne śniadanie dla dwóch osób*.

-10%

Kod oferty: MKTVWO | Ważne do: 31.12.2019 r.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź:
preferredhotels.com/offer/visa-worlds-offer-4728
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Szwajcarii oraz Wenezueli.
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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Big Bus Tours
Zaoszczędź 15% na biletach Big Bus Tour w Nowym Jorku*.
Aby skorzystać z tej oferty, odwiedź:
bigbustours.com/en/new-york/new-york-bus-tours
Kod oferty: VISA2019 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii lub Wenezueli. Mają zastosowanie warunki promocji,
które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

4

-15%

Metropolitan Museum of Art
20% mniej za wybrane wydarzenia w nowojorskim
Metropolitan Museum of Art*.

-20%

Aby skorzystać z tej oferty, odwiedź: metmuseum.org/tickets lub odwiedź sklep.
Kod oferty: Visa123 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii lub Wenezueli.
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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Golf w sieci Preferred Hotels
50% zniżki na partię golfa oraz 10% zniżki od najlepszej
dostępnej ceny pokoju*.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź:
preferredhotels.com/offer/visa-golf-offer-35921
Kod oferty: MKTVGO | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii lub Wenezueli.
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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-50%

Oferty hoteli
Zarezerwuj hotel za pomocą karty Visa, aby otrzymać		
do 25% zniżki, bezpłatne Wi-Fi i wiele więcej.

Bidroom
Do 25% zniżki na pokoje i dodatkowe udogodnienia, takie jak: bezpłatne
Wi-Fi, wcześniejsze zameldowanie, zniżki w restauracjach i wiele innych.
Wypróbuj Bidroom przez 6 miesięcy za darmo i otrzymaj 50% zniżki
na członkostwo*.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź: visa.bidroom.com
*Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Preferred Hotels
15% zniżki na pokój typu Best Available Rate przy pobycie na 3 noce.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź:
preferredhotels.com/offer/visa-preferred-residences-offer-35926
Kod oferty: MKTVRO | Ważne do: 31.12.2019 r.
Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii lub Wenezueli. Mają zastosowanie
warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Fairmont Hotels
15% zniżki na pokój oraz 50 USD na karcie podarunkowej
przy rezerwacji na dwie noce*.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź:
fairmont.com/americas/visa-save-plusmore
Kod oferty: PV11 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Danii, Francji lub Wenezueli. Mają zastosowanie
warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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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.

South Coast Plaza
Apartament VIP, atrakcyjne oferty i prezent, jeśli wydasz 500 USD podczas
jednej wizyty*.
Aby skorzystać z tej oferty, przyjdź do Concierge w South Coast Plaza
i pokaż swoją kartę Visa wraz z kopią tej oferty.
Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Izraela, Szwecji,
Szwajcarii lub Wenezueli. Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się
na ostatniej stronie broszury.

Prince Waikiki Hotel
Bezpłatna czwarta noc oraz brak opłaty kurortowej*.
Aby skorzystać z tej oferty, odwiedź stronę
princewaikiki.com/visa i zarezerwuj pokój.
Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Belgii lub Wenezueli. Mają zastosowanie
warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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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*.
Aby wykorzystać tę ofertę, odwiedź: grayline.com
Kod oferty: VISA10 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii lub Wenezueli. Mają zastosowanie warunki
promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Wild Florida
20% zniżki na jednogodzinne bilety Airboat oraz Gator Park Combo*.
Aby skorzystać z oferty, odwiedź:
wildfloridairboats.com lub odwiedź sklep.
Kod oferty: WILDVISA | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii lub Wenezueli.
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

ICON Orlando
Zapłać 20% mniej za bilet normalny do ICON Orlando™*.
Aby skorzystać z oferty, odwiedź: ICONOrlando.com
Kod oferty: VISA20 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Hiszpanii lub Wenezueli. Mają zastosowanie
warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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Grand Canyon Coaches
Dwa bilety w cenie jednego na wycieczkę autobusową Grand Canyon
South Rim*.
Zadzwoń pod numer 1-702-736-7243, aby skorzystać z tej oferty.
Kod oferty: VISA-GCC | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Belgii, Hiszpanii lub Wenezueli. Mają
zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

DISCOVERY Children’s Museum
Kup jeden bilet, a drugi kupisz za pół ceny.
Aby skorzystać ze zniżki, pokaż kopię tej oferty.
Kod oferty: Visa2019 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Belgii lub Wenezueli. Mają zastosowanie
warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Chocolate Kingdom
Zniżka 3 USD na wycieczkę Factory Adventure*.
Aby skorzystać z oferty, odwiedź:
tickets2.chocolatekingdom.com lub odwiedź sklep.
Kod oferty: Visa2019 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Hiszpanii lub Wenezueli. Mają zastosowanie
warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

CSI: The Experience
Zniżka 14 USD na bilet do CSI: The Experience in Las Vegas*.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź: lasvegasCSIexhibit.com
Kod oferty: VSAIF | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Belgii, Hiszpanii lub Wenezueli.
Akceptacja regulaminu i warunków. Mają zastosowanie warunki promocji,		
które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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Red and White Fleet –
Rejsy dla dzieci i dorosłych
Zaoszczędź 4 USD na każdym bilecie na niezwykłe rejsy – the Golden
Gate Bay Cruise, California Sunset Cruise, Bridge 2 Bridge Cruise
i California Twilight Cruise*.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź: redandwhite.com
Kod oferty: VISA | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Belgii, Szwajcarii lub Wenezueli.		
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Miami Seaplane Tours
Zapłać Visa, aby otrzymać zniżkę 40 USD na wycieczkę 			
South Beach Tour.*
Aby zrealizować tę ofertę, zadzwoń pod numer: (305) 361-3909
Kod oferty: Oferta wizowa | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Belgii, Hiszpanii lub Wenezueli.		
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Thriller Miami Speedboat Adventures
Zniżka 6 USD na biletach do Thriller Miami Speedboat Adventures*.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź:
www.thrillermiami.com lub odwiedź sklep.
Kod oferty: VISA | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Belgii, Szwajcarii lub Wenezueli.		
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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Zakupy
Uzyskaj dostęp do zniżek na miejscu i kupuj nawet do 25% taniej.

Levi’s
25% zniżki na wszystkie zakupy powyżej 150 USD w sklepach 		
Levi’s w USA*.
Aby zrealizować tę ofertę, odwiedź: levi.com
Kod oferty: VISA25 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Hiszpanii lub Wenezueli.			
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Van Heusen
Zniżka 10 USD na zakupy za min. 60 USD w USA i Puerto Rico*.
Kod oferty: 500015450000 | Ważne do: 31.12.2019 r.
*Oferta nie dotyczy mieszkańców Austrii, Hiszpanii lub Wenezueli.			
Mają zastosowanie warunki promocji, które znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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Wynajem samochodów
Ruszaj w drogę i korzystaj ze zniżek do 37% na wynajem samochodu.

Wynajem samochodów w Sixt
Oszczędź 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 dotyczy 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, 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
Hertz: zniżki do 25% od cen podstawowych oraz międzynarodowa oferta bonusowa Hertz

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.

Preferred Hotels: 10% zniżki od najlepszej dostępnej ceny pokoju oraz codziennie bezpłatne
śniadanie dla dwóch osób

Oferta jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kart Visa i obejmuje 10% zniżki od najlepszej dostępnej ceny pokoju
oraz bezpłatne śniadanie dla dwóch osób. Wszystkie stawki są za pokój, za nocleg i nie łączą się z żadną inną promocją
ani programem; obowiązują ograniczenia, takie jak: minimalna długość pobytu, w niektórych terminach oferta nie
obowiązuje. Stawki mają zastosowanie wyłącznie w hotelach biorących udział w promocji, zależnie od dostępności
pokoi i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Stawka za pokój musi być zarezerwowana i opłacona kartą Visa. Aby
skorzystać z tej oferty specjalnej, posiadacz karty musi zastosować kod MKTVWO. Pełen tekst warunków jest dostępny
na stronie www.PreferredHotels.com/offers/visa-worlds-offer. Oferta może ulec zmianie i podlega indywidualnym
warunkom świadczenia usług każdego usługodawcy. Oferta nie jest dostępna tam, gdzie jest zabroniona lub
ograniczona prawnie. Oferta obowiązuje wyłącznie przy płatności ważną kartą Visa. Wszystkie podatki pokrywa
nabywca. Za treść oferty odpowiada Preferred Hotel Group.

Big Bus Tours: zniżka 15% na bilety Big Bus Tour w Nowym Jorku

Autobusy Big Bus Tours New York kursują codziennie za wyjątkiem sylwestra. Usługa może być zawieszona w
przypadku szczególnych warunków pogodowych lub podczas specjalnych wydarzeń. Szczegóły są dostępne na naszej
stronie informacyjnej (https://www.bigbustours.com/en/new-york/service-information for up-to-date information).
Informacja głosowa jest dostępna w 10 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim,
portugalskim, japońskim, mandaryńskim, koreańskim i rosyjskim. Zniżkowy bilet dla dzieci w wieku 5-15 lat. Dzieci
do lat 5 podróżują bezpłatnie. Wszystkie dzieci mogą podróżować jedynie w towarzystwie dorosłych. Szczegółowe
informacje są dostępne pod adresem https://www.bigbustours.com/en/new-york/help/. Oferta nie jest dostępna tam,
gdzie jest zabroniona lub ograniczona prawnie. Oferta obowiązuje wyłącznie przy płatności ważną kartą Visa. Wszystkie
podatki pokrywa nabywca. Za treść oferty odpowiada Big Bus Tours New York.

Metropolitan Museum of Art: zniżka 20% na wybrane spektakle w Metropolitan Museum of Art
w Nowym Jorku

Oferta ważna na większość spektakli w Grace Rainey Rogers Auditorium rozpoczynających się o godzinie 19.00.
Obowiązują ograniczenia. Obowiązuje opłata serwisowa. Zniżka ważna przy rezerwacji online, telefonicznie lub
osobiście w kasie biletowej Great Hall. Nie ma zwrotów ani wymiany. Oferta nie łączy się z innymi ofertami i nie
obejmuje biletów już wykupionych. Oferta jest uzależniona od aktualnej dostępności i wcześniejszej sprzedaży.
Wszystkie zamówienia podlegają standardowym opłatom serwisowym i za dostarczenie. Zakup jest ostateczny.
Oferta nie obejmuje karnetów. Nie dotyczy wybranych spektakli. Oferta może ulec zmianie i podlega indywidualnym
warunkom świadczenia usług każdego usługodawcy. Oferta nie jest dostępna tam, gdzie jest zabroniona lub
ograniczona prawnie. Oferta obowiązuje wyłącznie przy płatności ważną kartą Visa. Wszystkie podatki pokrywa
nabywca. Za treść oferty odpowiada Metropolitan Museum of Art.

Golf w sieci Preferred Hotels: 50% zniżki na partię golfa oraz 10% zniżki od najlepszej dostępnej
ceny pokoju

Oferta skierowana wyłącznie do posiadaczy kart Visa, zawiera 10% zniżki od najlepszych dostępnych stawek za pokoje
standardowe, dla pobytów na dwie kolejne noce. Wszystkie stawki podane są za pokój, za nocleg i nie łączą się
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z innymi promocjami ani programami; obowiązują obostrzenia, takie jak minimalna długość pobytu i brak
dostępności w niektórych terminach. Stawki ważne jedynie w hotelach Preferred Hotels & Resorts biorących udział
w programie, oferta zależna od dostępności pokoi, może ulec zmianie bez uprzedzenia. Rezerwacja pokoju musi
być dokonana i opłacona kartą Visa. Aby skorzystać z tej oferty specjalnej, posiadacz karty musi podać kod MKTVGO.
Szczegółowe warunki są dostępne na stronie www.PreferredHotels.com/offers/visa-worlds-offer. 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 Preferred Hotel Group.

Bidroom: warunki świadczenia usług są dostępne pod linkiem
https://www.visa.bidroom.com/pages/terms

Preferred Hotels: zarezerwuj 3 noclegi w obiekcie Preferred Residence i zaoszczędź 15% od
najlepszej dostępnej ceny za pokój

Oferta jest skierowana wyłącznie do posiadaczy kart Visa i obejmuje zniżkę w wysokości 15% od najlepszej dostępnej
ceny dla pobytów na 3 kolejne noclegi. Wszystkie stawki podane są za pokój, za nocleg i nie łączą się z żadnymi
innymi promocjami ani programami; obowiązują ograniczenia, takie jak minimalna długość pobytu i niedostępność
w wybranych terminach. Stawki obowiązują wyłącznie dla obiektów Residence biorących udział w promocji, zależnie
od dostępności i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Rezerwacja pokoju musi być dokonana i opłacona kartą Visa.
Aby skorzystać z tej oferty specjalnej, posiadacz karty musi podać kod MKTVRO. Szczegółowe warunki są dostępne
na stronie www.PreferredHotels.com/offers/visa-worlds-offer. 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 Preferred Hotel Group.

Hotel Fairmont: zniżka 15% oraz 50 USD na wydatki hotelowe (przy pobycie na 2 noclegi)

Oferta nie łączy się z innymi ofertami i promocjami. Przy rezerwacji online należy podać kod promocyjny PV11.
Wymagana rezerwacja przynajmniej 2 noclegów. Oferta zależna od dostępności. Zastosowanie mają standardowe
warunki świadczenia usług. Oferta nie obejmuje rezerwacji już dokonanych. Oferta nie łączy się z innymi ofertami
i promocjami Fairmont. Podane stawki są za pokój, za nocleg, dla dwóch osób, w obiektach Fairmont Hotels &
Resorts. Zniżka wynosi 15% od najlepszej dostępnej stawki za pokój, dla rezerwowanego rodzaju pokoju w danym
terminie; oferta nie obejmuje podatków i napiwków. Dostępność oferty zależy od dostępności pokoi. Oferta może
być niedostępna w niektórych terminach, zależnie od lokalizacji. Warunki wnoszenia depozytu i odwołania rezerwacji
są różne dla różnych obiektów. Lokalizacje hoteli mogą ulec zmianie. 50 USD na wydatki na pobyt (dla pobytu
minimum 2 noclegi). Posiadacz karty Visa otrzyma jeden (1) bon o wartości 50 USD (50 CDN w hotelach w Kanadzie
oraz równowartość 50 USD w innych lokalizacjach). Bon hotelowy nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być
wykorzystany na pokrycie opłat za pokój ani za usługi świadczone przez strony trzecie i dopisywane do rachunku
klienta. Bon hotelowy nie ma zastosowania do płatności w sklepie Fairmont ani w innych sklepach na terenie obiektu
hotelowego. Bon zostanie rozliczony przy wymeldowaniu. W przypadku niewykorzystania bonu nie przysługuje
zwrot pieniędzy. Ważność bonu wygasa w momencie wymeldowania, rano w dniu planowego wyjazdu gościa.
Przy wymeldowaniu goście są zobowiązani do pokrycia pozostałych wydatków z tytułu usług, jeżeli ich wartość
przekroczyła wartość bonu. Oferta może ulec zmianie i jest opracowana na bazie warunków świadczenia usług
konkretnego usługodawcy. Oferta nie obowiązuje tam, gdzie jest zabroniona lub ograniczona prawnie. Oferta ważna
wyłącznie przy płatności ważną kartą Visa. Wszelkie podatki opłaca nabywca. Za treść oferty odpowiada AccorHotels.

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

South Coast Plaza: przy zakupach na kwotę 500 USD podczas jednej wizyty: apartament VIP,
oferty specjalne i podarunek

Oferta obejmuje wyłącznie wydatki w sklepach w South Coast Plaza. Na wartość 500 USD sumują się wszystkie
paragony (oryginały, nie duplikaty) z jednego dnia. Za wydatki w wysokości 500 USD lub wyższej przysługuje jeden
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specjalny podarunek na osobę na dzień. Oferta zależna od dostępności. Oferta może ulec zmianie i jest opracowana
na bazie warunków świadczenia usług konkretnego usługodawcy. Oferta nie obowiązuje tam, gdzie jest zabroniona
lub ograniczona prawnie. Oferta ważna wyłącznie przy płatności ważną kartą Visa. Wszelkie podatki opłaca nabywca.
Za treść oferty odpowiada South Coast Plaza.

Prince Waikiki Hotel: czwarty nocleg gratis, bez opłaty klimatycznej

Oferta ważna w dniach od 2 stycznia do 19 grudnia 2019 r. (włącznie). Rezerwacje mogą być dokonywane w dniach
od 2 stycznia do 15 grudnia 2019 r. Czwarty nocleg gratis po trzech następujących po sobie noclegach. Do stawek
należy doliczyć podatek, cena za pokój jedno- i dwuosobowy. Stawki ulegają zmianom zależnie od sezonu. Oferta
może ulec zmianie i obowiązuje w zależności od dostępności. Oferta nie dotyczy terminów: 4-10 maja 2019 r.,
3-5 lipca 2019 r., 26-31 lipca 2019 r., 14-24 listopada 2019 r. oraz 20-31 grudnia 2019 r. (włącznie); oferta może nie być
dostępna także w innych terminach. Oferta nie łączy się z innymi ofertami, zniżkami, promocjami ani ofertami dla
grup. Mogą obowiązywać ograniczenia. Oferta nie obowiązuje tam, gdzie jest zabroniona lub ograniczona prawnie.
Oferta ważna wyłącznie przy płatności ważną kartą Visa. Wszelkie podatki opłaca nabywca. Za treść oferty odpowiada
Prince Waikiki.

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.

Wild Florida: zniżka 20% na bilety na 1-godzinną wycieczkę łodzią i Gator Park Combo

Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2019 r. Oferta nie łączy się z innymi ofertami ani zniżkami. Oferta ważna jedynie
w momencie zakupu i płatności ważną kartą Visa. Z oferty można skorzystać osobiście, telefonicznie lub online,
podając kod promocyjny WILDVISA. Zamknięte w niedziele, Boże Narodzenie oraz Święto Dziękczynienia. Ceny
i godziny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 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 Wild Florida.

ICON Orlando: zniżka 20% na bilet wstępu do ICON Orlando™ w regularnej cenie

Aby odebrać bilet ze zniżką, posiadacze kart VISA podają online kod promocyjny VISA20. Aby skorzystać z oferty
należy w kasie biletowej przedstawić wydrukowany kupon promocyjny lub dowód zakupu zapisany na urządzeniu
mobilnym. Dostępny jest bezpłatny parking. Bilet jest ważny przez jeden (1) rok od daty wystawienia. Jedna osoba
w ramach jednej transakcji może kupić maksymalnie sześć (6) biletów. Dzieci muszą być pod opieką osób dorosłych
(powyżej 18 lat). Wstęp dla dzieci poniżej trzeciego (3) roku życia jest darmowy. Zniżki dla grup ani inne rabaty nie
mają zastosowania. Mogą obowiązywać dalsze ograniczenia. 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 ICON Orlando™.

Grand Canyon Coaches: 2 bilety w cenie 1 na wycieczkę autobusową Grand Canyon
South Rim Bus

Oferta zależy od dostępności, mogą mieć zastosowanie dopłaty paliwowe. Oferta dotyczy cen detalicznych. Oferta
może ulec zmianie i może zostać wycofana bez uprzedzenia. Zniżka nie podlega wymianie na gotówkę. Oferta nie
łączy się z żadną inną ofertą ani promocją. Wszelkie prawa zastrzeżone dla kierownictwa firmy. 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 Papillon Grand Canyon.

DISCOVERY Children’s Museum: kup jeden bilet w pełnej cenie i odbierz drugi bilet za pół ceny
Oferta ważna do dnia 31 grudnia 2019 r. Zakup biletu wstępu musi być opłacony ważną kartą kredytową Visa. Przy
zakupie należy okazać kopię kuponu promocyjnego lub jego wersję elektroniczną. Oferta nie łączy się z innymi
ofertami, promocjami ani zniżkami. Oferta ważna wyłącznie w momencie zakupu, zniżka nie podlega wymianie na
gotówkę. Oferta jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona lub podlega ograniczeniom prawnym. Wszelkie podatki
pokrywa nabywca. Za treść oferty odpowiada DISCOVERY Children’s Museum.

Chocolate Kingdom: 3 USD zniżki na bilet do Królestwa Czekolady – wycieczka
Factory Adventure
18

Oferta ważna od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Wycieczka trwa około 45 minut. Dla dzieci do lat 3 i młodszych
wycieczka jest bezpłatna. Wycieczka dostępna dla osób na wózkach. Zniżka dostępna na miejscu, klient musi okazać
ofertę (w wersji drukowanej lub elektronicznej) i podać kod promocyjny VISA2019 przy kasie; klienci dokonujący
rezerwacji online podają przy kasie kod promocyjny VISA2019. Wycieczki Factory Tours rozpoczynają się od godziny
11.00; co godzinę rusza kolejna wycieczka, ostatnia o godzinie 17.00; dostępność należy sprawdzać telefonicznie
pod numerem (407) 705-3475. Dostępne także bez rezerwacji. Zniżki nie można przekazać innej osobie. Jedna
rodzina może skorzystać z jednej zniżki na wycieczkę w danym dniu. Oferta nie podlega wymianie na gotówkę
ani na bony do sklepów. Mogą mieć zastosowanie ograniczenia; szczegóły u naszych pracowników; możliwe jest
wprowadzenie online innych ograniczeń. Zniżka nie ma zastosowania do już dokonanych zakupów. Oferta nie łączy
się z innymi kuponami promocyjnymi, akcjami promocyjnymi w sklepie oraz nie może być zastosowana do zakupu
kart podarunkowych. 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
Chocolate Kingdom.

CSI: The experience: 14 USD zniżki na wstęp do CSI: The Experience w Las Vegas
Oferta dotyczy wyłącznie biletów wstępu dla dorosłych. Oferta nie łączy się z żadnymi innymi ofertami ani zniżkami.
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 EMS Entertainment/CSI:
The Experience.

Rejsy wycieczkowe Red and White Fleet dla dzieci i dorosłych: 4 USD zniżki na bilety dla
dorosłych i młodzieży

Oferta zależna od dostępności. Oferta obowiązuje na 4 rejsy: Golden Gate Bay, California Sunset, Bridge 2 Bridge
oraz California Twilight. Prosimy o przybycie na 20-30 minut przed planowanym startem wycieczki, w przeciwnym
razie nie gwarantujemy dostępności miejsc. W przypadku spóźnienia wstęp na pokład nie będzie możliwy. Nie ma
zwrotów pieniędzy za niewykorzystane bilety. Zwrotów nie przyjmujemy. Dla Państwa wygody bilety na rejsy Golden
Gate Bay oraz Bridge 2 Bridge są ważne przez 365 dni od daty zakupu. Bilety na rejsy California Sunset oraz California
Twilight (rejsy dostępne publicznie) należy rezerwować na konkretną datę i godzinę; w przypadku konieczności
zmiany terminu rejsu jest taka możliwość: termin rejsu można zmienić jeden raz, na przynajmniej 48 godzin przed
planowanym rejsem, dzwoniąc pod numer (415) 673-2900 lub pisząc na adres sales@redandwhite.com. Każda kolejna
zmiana terminu rejsu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 20 USD. W przypadku spóźnienia lub
rezygnacji z rejsu dostępnego publicznie zakupiony bilet traci ważność i nie może być użyty na rejs w innym terminie.
Red and White Fleet® zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany lub modyfikacji każdej usługi oraz do odmowy
przyjęcia na pokład uczestników wycieczki w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym między innymi z
powodu zbyt małej liczby uczestników. 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 Red and White Fleet®.

Wycieczki Miami Seaplane: Miami Seaplane – zniżka 40 USD na wycieczkę South Beach

Oferta ważna od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Nie łączy się z innymi ofertami, zniżkami ani promocjami.
Obowiązują wybrane ograniczenia, szczegółowe informacje znajdują się pod adresem www.miamiseaplane.
com/faq/. Maksymalna waga każdego pasażera to 113 kg. Wycieczka może być dostępna dla osób z niektórymi
niepełnosprawnościami, jednak ich udział nie jest gwarantowany. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia
możliwości udziału. 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 Miami Seaplane Tours.

Thriller Miami Speedboat Adventures: niżka 6 USD na bilety na szybką łódź Thriller Speedboat

Oferta ważna do 31 grudnia 2019 r. 6 USD zniżki na bilety dla dorosłych i dzieci. Oferta nie łączy się z innymi ofertami
ani zniżkami. Oferta ważna jedynie w momencie zakupu przy płatności ważną kartą Visa. Ofertę można zrealizować
osobiście, telefonicznie lub podczas zakupu online, podając kod promocyjny VISA. Terminy i ceny wycieczek mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia. Terminy wycieczek są różne w sezonach wiosennym, letnim i jesiennym; rozkład
wycieczek dostępny jest w biurze rezerwacji. 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 Thriller Miami Speedboat Adventures.
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Levi’s: zniżka 25% na zakupy o wartości co najmniej 150 USD dokonane online lub w sklepach
Levi’s w Stanach Zjednoczonych
Oferta ważna od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Aby skorzystać z oferty, należy dokonać zakupu na kwotę co
najmniej 150 USD w dowolnym sklepie lub outlecie Levi’s® w USA (kwota przed podatkiem). Aby skorzystać z oferty
online, należy dokonać zakupu na kwotę co najmniej 150 USD w sklepie internetowym www.levi.com (kwota zakupu
bez podatku i bez opłat za przesyłkę). Zniżkę można uzyskać w sklepie po okazaniu oferty (w wersji drukowanej lub
elektronicznej) i podaniu przy kasie kodu promocyjnego VISA25; klienci sklepu internetowego przed dokonaniem
płatności podają kod promocyjny VISA25. Oferta nie obejmuje kolekcji Levi’s® collaborations, Levi’s® Commuter™,
Levi’s® Vintage Clothing, Levi’s® Made and Crafted™, usług przeróbek krawieckich ani produktów vintage. Oferta jest
niezbywalna. Z oferty można skorzystać jeden raz w danym sklepie i w danym dniu. Zniżka nie podlega wymianie na
gotówkę ani kredyt w sklepie. Mogą obowiązywać ograniczenia, szczegóły znajdują się w każdym sklepie,
w sprzedaży internetowej mogą obowiązywać dodatkowe wyłączenia. Zniżka nie dotyczy zakupów już dokonanych.
Oferta nie łączy się z innymi kuponami promocyjnymi, akcjami promocyjnymi w sklepie oraz nie może być
zastosowana do zakupu kart podarunkowych. Ze zniżki nie mogą korzystać pracownicy LS&Co. Oferta może być
zmieniona przez LS&Co. w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. 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 Levi Strauss & Co.

Van Heusen: 10 USD zniżki na zakupy za minimum 60 USD w sklepach w USA i Portoryko

Oferta ważna do dnia 31 grudnia 2019 r. w sklepach Van Heusen | IZOD Company z USA i Portoryko biorących udział
w promocji. Aby skorzystać z oferty, należy dokonać zakupu na minimum 60 USD w dowolnym sklepie Van Heusen
| IZOD Company (kwota przed podatkiem). Oferta obejmuje artykuły z wyprzedaży. Zniżka nie łączy się z innymi
promocjami. Z promocji można skorzystać jeden raz w danym sklepie i w danym dniu. Zniżka nie ma zastosowania
do zakupu kart podarunkowych, przy transakcjach internetowych ani do zakupów już dokonanych. Nie podlega
wymianie na gotówkę ani kredyt w sklepie. Mogą obowiązywać ograniczenia, szczegóły dostępne w sklepach. Ze
zniżki nie mogą korzystać współpracownicy PVH. (Współpracownicy: prosimy wprowadzić kod 500015450000). 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 PVH/Van Heusen.

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
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.
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