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Giriş

Mastercard Avrupa Ayrıcalıkları Portfolyosu Mastercard
sahiplerine özel teklifler sunar. E-ticaret ve Seyahat
kategorilerindeki bu tekliflerin çoğu yıl boyu kullanılabilir.
E-ticaret Teklifleri
Online alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ve e-ticaret işlemlerindeki artış bir çok
fırsatı beraberinde getirerek; e-ticarete özel kampanyalarla müşteri sadakati
yaratılmasını sağlıyor. Mastercard Ayrıcalıklar Dünyası portföyü de e-ticaret
alanında yaptıklarınızı desteklemek için kampanyalarıyla size fırsatlar sunuyor.

Hotel, araç kiralama ve alışveriş destinasyonlarında birçok farklı kategoride
uluslararası seyahat eden kişilere özel teklifler sunuyoruz. Bu tekliflerin hepsini
ya da istediğiniz herhangi birisini farklı seyahat koridorları ve turizm sezonlarına
özel olarak yurt dışı kampanyalarınızın içerisine dahil edebilirsiniz. Sokağa çıkma
yasağı kısıtlamaları azaldığında ve seyahatler yeniden başladığında
müşterilerinize sunabilirsiniz.
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Seyahat Teklifleri

2021
Teklifleri

Ticari teklifler

E-ticaret
Teklifleri

Seyahat
Teklifleri
Teklif detaylarını görmek için logolara tıklayın
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Genel Seyahat
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E-Ticaret Seyahat

Kampanya ve Kart Geçerliliği

Teklif 1

Mastercard Banka Kartı
ÖN
ÖDEMELİ

MAESTRO

BUSINESS*

STANDARD

PLATINUM

WORLD

1

Teklif 2

2

Mastercard Kredi Kartı
WORLD
ELITE

BUSINESS*

STANDARD

GOLD

PLATINUM

WORLD

WORLD
BLACK

WORLD
ELITE

1
2
1
2

1

1
2

Teklifler tüm Mastercard Ön Ödemeli,
Banka, Kredi and Ticari* kartlarında ve
Maestro kartlarda geçerlidir.
* ”Ticari” tanımı tüm kurumsal kart ürünlerini içerir.
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E-ticaret teklifleri

Teklif 1: Site çapında %10 indirim

Program tanımı

FARFETCH, lüks modanın lider küresel platformudur. Başka hiçbir yerde
bulamayacağınız parçalar, en sevdiğiniz tasarımcıların en kapsamlı
koleksiyonları ve dünyayı dolaşmak zorunda kalmadan ulaşabileceğiniz yerel
tasarımlar ile bambaşka bir moda dünyasının kapılarını açıyoruz.
FARFETCH, her gün 750'den fazla butik ve markadan en yeni 500 parçayı
düzenleyerek gerçekten benzersiz bir alışveriş deneyimine ve en kapsamlı lüks
moda koleksiyonuna tek bir platformda erişim sunuyor. FARFETCH.com ile
modayı keşfedin.
31 Aralık 2021’ye kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:

Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite & Business
kart sahipleri

Teklif geçerliliği:
Çevrimiçi yapılan uluslararası alışverişlerde geçerlidir, gönderim
kısıtlamaları olabilir.

Bölge uygunluğu:

Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve uluslararası geçerliliği
olan kartlarla kullanılabilir(istisnalar olabilir).

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:

Kart sahipleri FARFETCH.com’da (Şartlar ve Koşullar’da
izlenebilir link) çevrimiçi alışveriş yapmalı ve tekliften
faydalanmak için ödeme sırasında özel kodu girmelidir.
Minimum harcama tutarı olmalıdır.
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TEKLİF
LİSTESİNE
GERİ DÖN

Mastercard kart sahipleri, kampanyanız için oluşturulmuş özel kodu
kullanarak site genelinde % 10 indirimden yararlanabilir. (Tek seferlik kodlar
da mevcuttur). Bu indirim yalnızca tam fiyatlı ürünlerde, minimum harcama
tutarı ile geçerlidir.

İstisnalar
• Kampanya kapsamında yer almayan ülkeler şunlardır; RU, KZ, BY, AM,
KG BR, CN & HK
•

Marka İstisnaları uygulanabilir, lütfen Özel şartların sunulduğu
aşağıdaki URL’den listeye ulaşın.

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
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Geçerlilik süresi:

Teklif 1: Şartlar ve Koşullar
Genel Şartlar

1.

Teklif sadece seçili markalarda geçerlidir. Özel şartlar ve koşullar ile
kampanyaya dahil olmayan markalarla ilgili tam listeye buradan
ulaşabilirsiniz: https://prf.hn/l/K3joqp9

2.

Teklifi kullanmak için Mastercard.Privileges@biggroup.co.uk adresine
promosyon detaylarını içeren bir mail atın. Kart sahiplerinin ödeme sırasında
kullanmaları için sizin promosyonunuza özel, indirim içeren bir kod üretilecek.

3.

FARFETCH size kart sahiplerine özel, tek kullanımlık promosyon kodları
sağlayabilir. Teklifi tek kullanımlık kodlar ile uygularsanız daha az marka
istisnası ile karşılaşırsınız. Bu şekilde kullanmak istiyorsanız kampanyanız için
tek kullanımlık kodlar sağlanabilir. Kore’deki kampanyalarda sadece tek
kullanımlık kodlar kullanılabileceğini unutmayın.

4.

Teklifi kullanmak için minimum harcama şartı uygulanmalıdır. Teklif için
minimum harcama tutarları: : 300 USD / 300 EUR / 300 GBP / 2000 DKK /
1600 BRL / 420 CAD / 480 AUD / 35,000 JPY / 2100 CNY / 25,000 RUB /
2500 HKD / 350,000 KRW / 300 CHF / 500 SGD / 8400 MXN / 1200 PLN /
3000 SEK / 1200 AED / 1200 QAR / 1200 SAR / 8500 TWD

E-ticaret sitesine buradan ulaşılabilir: https://prf.hn/l/6P0Rp3b
1.

Teklif yalnızca uygun Mastercard kart sahiplerinin kişisel kullanımı içindir

2.

Telklif 31 Aralık 2021’e kadar geçerlidir

3.

Bu teklif sadece tam fiyatlı ürünlerde kullanılabilir

4.

Teklif, aksi belirtilmedikçe diğer promosyon programlarıyla, tekliflerle,
indirim kartlarıyla, belgelerle ya da VIP ayrıcalıklarla birleştirilemez

5.

Teklifle ilgili herhangi bir anlaşmazlıkta FARFETCH’in and Mastercard’ın
kararı belirleyici olacaktır

6.

Gönderim noktalarının tam listesi için lütfen FARFETCH.com’u ziyaret edin

7.

FARFETCH’in iade politikasıyla ilgili bilgi almak için lütfen ziyaret edin:
https://prf.hn/l/rpOJYb5

8.

İndirime dair tüm şartlar ve koşullara buradan ulaşabilirsiniz:
https://prf.hn/l/7abXJyV

Kampanyaya Dahil Olmayan Bölgeler

FARFETCH tarafından sunulan bu promosyon teklifi şu bölgelerde geçerli değildir;
Rusya (RU), Brezilya (BR), Çin (CN) ve Hong Kong (HK), Kazakistan (KZ), Belarus
(BY), Ermenistan (AM) & Kırgızistan (KG)
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TEKLİF
SAYFASINA
GERİ DÖN
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Özel Şartlar

Teklif 2: Ücretsiz kargo
Program tanımı

FARFETCH, lüks modanın lider küresel platformudur. Başka hiçbir yerde
bulamayacağınız parçalar, en sevdiğiniz tasarımcıların en kapsamlı
koleksiyonları ve dünyayı dolaşmak zorunda kalmadan ulaşabileceğiniz yerel
tasarımlar ile bambaşka bir moda dünyasının kapılarını açıyoruz.

31 March 2021’e kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:

Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite & Business
kart sahipleri

Teklif geçerliliği:

Mastercard kart sahipleri MASTERFS kodunu kullanarak Ücretsiz Kargo
fırsatından faydalanabilir. Bu indirim yalnızca tam fiyatlı ürünlerde,
minimum harcama tutarı ile geçerlidir.

Çevrimiçi yapılan uluslararası alışverişlerde geçerlidir, gönderim
kısıtlamaları olabilir.

İstisnalar
• Kampanya kapsamında yer almayan bölgeler şunlardır; RU, KZ, BY,
AM, KG BR, CN & HK

Bölge uygunluğu:

•

Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve uluslararası geçerliliği
olan kartlarla kullanılabilir(istisnalar olabilir).

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
Kart sahipleri FARFETCH.com’da (Şartlar ve Koşullar’da
izlenebilir link) çevrimiçi alışveriş yapmalı ve tekliften
faydalanmak için ödeme sırasında MASTERFS kodunu girmelidir.
Minimum harcama tutarı olmalıdır.
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FARFETCH.com ile modayı keşfedin.

TEKLİF
LİSTESİNE
GERİ DÖN

Marka İstisnaları olabilir, lütfen Şartlar ve Koşullar’dan listeye ulaşın.

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
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Geçerlilik süresi:

FARFETCH, her gün 750'den fazla butik ve markadan en yeni 500 parçayı
düzenleyerek gerçekten benzersiz bir alışveriş deneyimine ve en kapsamlı
lüks moda koleksiyonuna tek bir platformda erişim sunuyor.

Genel Şartlar

Özel Şartlar

E-ticaret sitesine buradan ulaşılabilir: https://prf.hn/l/6P0Rp3b

1.

Teklif sadece seçili markalarda geçerlidir. Özel şartlar ve koşullar ile kampanyaya
dahil olmayan markalarla ilgili tam listeye buradan ulaşabilirsiniz: :
https://prf.hn/l/7BnqDb2

2.

Tekliften faydalanmak için ödeme sırasında MASTERFS kodunu kullanmak
yeterlidir, indirim fiyata yansır

3.

FARFETCH size kart sahiplerine özel, tek kullanımlık promosyon kodları
sağlayabilir. Teklifi tek kullanımlık kodlar ile uygularsanız daha az marka istisnası
ile karşılaşırsınız. Bu şekilde kullanmak istiyorsanız kampanyanız için tek kullanımlık
kodlar sağlanabilir. Kore’deki kampanyalarda sadece tek kullanımlık kodlar
kullanılabileceğini unutmayın.

4.

Teklifi kullanmak için minimum harcama şartı uygulanmalıdır. Teklif için minimum
harcama tutarları: 150 USD / 150 EUR / 150 GBP / 1000 DKK / 600 BRL / 200
CAD / 220 AUD / 15,000 JPY / 1000 CNY/ 10,000 RUB / 1200 HKD / 180,000
KRW / 150 CHF / 200 SGD / 3000 MXN / 600 PLN / 1500 SEK / 550 AED / 550
QAR / 550 SAR

1.

Teklif yalnızca uygun Mastercard kart sahiplerinin kişisel kullanımı içindir

2.

Telklif 31 Mart 2021’e kadar geçerlidir

3.

Bu teklif sadece tam fiyatlı ürünlerde kullanılabilir

4.

Teklif, aksi belirtilmedikçe diğer promosyon programlarıyla, tekliflerle,
indirim kartlarıyla, kuponlarla ya da VIP ayrıcalıklarla birleştirilemez

5.

Teklifle ilgili herhangi bir anlaşmazlıkta FARFETCH’in and Mastercard’ın
kararı belirleyici olacaktır

6.

Gönderim noktalarının tam listesi için lütfen FARFETCH.com’u ziyaret edin

7.

FARFETCH’in iade politikasıyla ilgili bilgi almak için lütfen ziyaret edin:
https://prf.hn/l/rpOJYb5

8.

İndirime dair tüm şartlar ve koşullara buradan ulaşabilirsiniz:
https://prf.hn/l/7abXJyV

Kampanyaya Dahil Olmayan Bölgeler

FARFETCH tarafından sunulan bu promosyon teklifi şu bölgelerde geçerli değildir;
Rusya (RU), Brezilya (BR), Çin (CN) ve Hong Kong (HK), Kazakistan (KZ), Belarus (BY),
Ermenistan (AM) & Kırgızistan (KG)
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TEKLİF
SAYFASINA
GERİ DÖN
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Teklif 2: Şartlar ve Koşullar

Tüm harcamalarda %15 indirim
Program tanımı
Net-A-Porter grubunun bir parçası olan YOOX; moda, tasarım ve sanat
alanında dünyanın önde gelen çevrimiçi yaşam tarzı mağazasıdır. 2015
yılında Net-A-Porter ile birleşme yoluyla kurulan İtalyan çevrimiçi moda
perakendecisi, küresel bir e-ticaret şirketidir. YOOX dünya çapında
180'den fazla ülkeye hizmet verir.

Geçerlilik süresi:

31 Aralık 2021’e kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:

Ön Ödemeli, Banka, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World
Black Edition, World Elite & Busines kart sahipleri

•

Teklif, geçerlilik süresi boyunca kullanıcı başına 5 defa kullanılabilir

•

Minimum harcama limiti yoktur ve teklif dünya çapında tüm
çevrimiçi alışverişlerde geçerlidir

•

YOOX, dünyanın en prestijli tasarımcılarından erkekler ve kadınlar için
bulunması zor, lüks kıyafet ve aksesuarların yer aldığı bir pazar
yeridir. Perakendeci, uluslararası üne sahip sanatçılarla yaptığı iş
birlikleri ile zamansız ve yaratıcı stillerle erkeklerin kişisel stillerini
yansıtmalarına yardımcı olur.

•

Kart Basan Finansal Kuruluş Kısıtlamaları: Mevcut pazarlama
ortaklıklarına bağlı olarak İtalya’da bu teklife dair Kart Basan
Finansal Kuruluş kısıtlamaları uygulanabilir. Bu teklifi İtalya
pazarında kullanmak istiyorsanız herhangi bir promosyondan önce
lütfen mastercard.privileges@biggroup.co.uk ile iletişime geçin

Teklif geçerliliği:
Rusya & Asya Pasifik hariç uluslararası alışverişlerde geçerlidir

Bölge uygunluğu:

Rusya & Asya Pasifik hariç Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede
ve uluslararası geçerliliği olan kartlarla kullanılabilir (istisnalar
olabilir).

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:

Kart sahipleri
https://www.yoox.com/project/comktg19?tp=453534 adresine
email’lerini girerek kampanya kodu alabilir (beş kereye kadar
kullanılabilir). Teklifi kullanmak için kart sahibi kayıt olmalı ya da
hesabına giriş yapmalı ve ödeme sırasında kendisine özel kodu
kullanmalı
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TEKLİF
LİSTESİNE
GERİ DÖN

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
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YOOX.com’da yapılan çevrimiçi alışverişlerde %15 indirim

Herhangi bir nedenle indirim kuponunu uyguladığınız ürünü / ürünleri iade etmek iste
Şartlar ve Koşullar
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Genel Koşullar

Kart Basan Finansal Kuruluş Kısıtlamaları

1.

Teklif, geçerli bir Mastercard® ön ödemeli, banka ya da kredi kartı ile 31 Aralık 2021’e
kadar yapılan ödemelerde geçerlidir.

Mevcut pazarlama ortaklıklarına bağlı olarak İtalya’da bu teklife
dair Kart Basan Finansal Kuruluş kısıtlamaları uygulanabilir.

2.

Sadece e-posta adresini https://www.yoox.com/project/comktg19?tp=453534
bağlantısına giren Mastercard® kart sahipleri için geçerlidir. Not. YOOX iletişimlerine ya da
yayınlarına abone olmanız gerekmez.

1.

3.

Promosyon kodu, müşterinin kaydolurken verilen e-posta adresine gönderilecektir.
Promosyon kodu müşteriye özeldir ve teklifin geçerlilik süresi boyunca 5 defaya kadar
kullanılabilir.

4.

Kart sahibi, teklifi kullanmak için, beğendiği ürünleri sepetine eklemeden önce
yoox.com'da oturum açmalı veya kaydolmalı ve ardından promosyon kodunu ödeme
sırasında YOOXCODE alanına girmelidir.

5.

Promosyon kodu, sitedeki diğer promosyon kodları, kuponlar veya geçici indirimlerle
birleştirilemez.

6.

Teklif şu alanlarda ve markalarda kullanılamaz: Sanat, İndirim, Çocuk, Tasarım, Spor,
YENİ etiketli ürünler, güneş gözlükleri, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bidermann,
Montblanc, Polo Ralph Lauren ve Dodo.

7.

İndirim kodu kullanarak satın aldığınız ürünü / ürünleri herhangi bir nedenle iade etmek
istediğinizde İade Politikası’nda açıklanan standart iade prosedürünü izlemelisiniz.

8.

İndirimin tüm şartlarını ve koşullarını burada bulabilirsiniz:
https://www.yoox.com/legal/Salesterms

TEKLİF
SAYFASINA
GERİ DÖN
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Bu teklifi İtalya pazarında kullanmak istiyorsanız herhangi bir
promosyondan önce lütfen
mastercard.privileges@biggroup.co.uk ile iletişime geçin

Tüm harcamalarda %15 indirim
Program tanımı

31 Aralık 2021’e kadar geçerlidir

2000 yılında kurulan IWOOT’ta farklı şeyler bulabilirsiniz. Birisi için özel bir
hediye arıyorsanız, I Want One of Those'da seçim yapmakta
zorlanacaksınız. İster Anneler Günü, ister düğün hediyesi arıyor olun, ister
birine asla unutamayacağı bir gün yaşatmak isteyin, geniş ürün yelpazesine
göz atabilirsiniz.

Kart sahibi uygunluğu:

IWOOT www.iwantoneofthose.com/ adresinden yapılan çevrimiçi
alışverişlerde %15 indirim sunuyor.

Geçerlilik süresi:

Ön Ödemeli, Banka, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World
Black Edition, World Elite & Business kart sahipleri

Teklif geçerliliği:
Çevrimiçi yapılan uluslararası alışverişlerde geçerlidir (istisnalar için
sağa bakın)

•

Minimum harcama yoktur ve teklif dünya çapında yapılan tüm
çevrimiçi siparişler için kullanılabilir

•

İstisnalar: Tüm IWOOT kupon kodları Konsollar, Elektronik, iPad,
TÜM deneyim günleri, Bilgisayar ve Eğlence ürünleri ile seçili indirimli
ürünlerde geçerli değildir.

Bölge uygunluğu

Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve uluslararası geçerliliği
olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:

Kart sahipleri IWOOT.com’da çevrimiçi alışveriş yapmalı ve
tekliften faydalanmak ödeme sırasında IWMC15 kodunu
girmelidir
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TEKLİF
LİSTESİNE
GERİ DÖN

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
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IWOOT = I Want One of Those; ilginç hediyeler, aletler, oyuncaklar, giysiler
ve ev eşyaları konusunda uzmanlaşmış, lider bir çevrimiçi hediye
perakendecisidir.

Şartlar ve Koşullar
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Genel Şartlar

İstisnalar

1.

E-ticaret sitesine buradan ulaşılabilir: :
https://www.iwantoneofthose.com/

2.

Teklif 31 Aralık 2021’e kadar geçerlidir

3.

Teklifi kullanmak için sadece ödeme aşamasında IWMC15 kodunu girmek
yeterlidir ve indirim eklenecektir.

Kupon kodları, diğer kupon kodları ve tekliflerle birleştirilemez. Aksi açıkça
belirtilmediği sürece, tüm indirim kodları / teklifleri, indirimin %1'i başına 1
£ 'e eşdeğer maksimum indirim değerine tabidir (örneğin %10 indirim
kodu, maksimum 10 £ indirimle sınırlıdır; %20 indirim, maksimum 20 £
indirimle sınırlıdır, vb).

4.

Bu tekliften faydalanmak için minimum harcama limiti yoktur

5.

Gönderim noktalarının tam listesi için lütfen ziyaret edin:
https://www.iwantoneofthose.com/articles/international-delivery.list

6.

IWOOT istediği zaman, kendi takdirine bağlı olarak belirli promosyonlar için
bu sınırı artırabilir veya azaltabilir

7.

IWOOT’un iade politikasıyla ilgili bilgi almak için lütfen ziyaret edin:
https://www.iwantoneofthose.com/help/returns-policy.list

8.

İndirimin tüm şartları ve koşulları burada bulunabilir:
https://www.iwantoneofthose.com/help/terms-conditions.list

TEKLİF
SAYFASINA
GERİ DÖN

Tüm IWOOT kupon kodları Konsollar, Elektronik, iPad, TÜM deneyim
günleri, Bilgisayar ve Eğlence ürünlerinde geçerli değildir.
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Teklif, seçili indirim ürünlerinde kullanılamaz.

Tüm harcamalarda %15 indirim
Program tanımı
TheHut.com; Ted Baker, Joseph Joseph, Barbour ve ghd’nin de aralarında
olduğu çok sevilen markaların kaliteli koleksiyonlarını sunan, lider bir lüks
çevrimiçi mağazadır. 2004’te kurulan TheHut.com; moda, ev eşyaları,
güzellik ve yaşam tarzı ürünlerinde uzmanlaşmıştır.

Geçerlilik süresi:

200’ü aşkın ülkeye teslimat yapan bir çevrimiçi nokta olarak TheHut.com, her
ay popular markalardan ve ürün çeşitlerinden herkese uygun ürünleri özenle
seçer.

31 Aralık 2021'e kadar geçerlidir

TheHut.com https://www.thehut.com/ genelinde %15 indirim sunuyor.

Kart sahibi uygunluğu:

•

Ön Ödemeli, Banka, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World
Black Edition, World Elite & Business kart sahipleri

Minimum harcama yoktur ve teklif dünya çapında yapılan tüm
çevrimiçi siparişler için kullanılabilir

İstisnalar: https://www.thehut.com/articles/exclusions-list.list

Çevrimiçi yapılan uluslararası alışverişlerde geçerlidir (istisnalar için
sağdaki URL’yi kontrol edin)

Bölge uygunluğu:

Yurt içindeki kart sahipleri ve kartı tüm dünyada geçerli olanlar için
uygundur

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
TheHut.com’da çevrimiçi alışveriş yapan kart sahipleri tekliften
faydalanmak için ödeme aşamasında MCHT kodunu girer
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Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
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Teklif geçerliliği:

Şartlar ve Koşullar
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Genel Şartlar

İstisnalar

1.

E-ticaret sitesine buradan ulaşılabilir: https://www.thehut.com/ ya da
Alman müşteriler için https://www.thehut.de/

Kupon kodları diğer kupon kodları, indirimler, tekliflerle birleştirilemez, indirimli
ürünlerde kullanılamaz ve istisnalar söz konusu olabilir.

2.

Teklif 31 Aralık 2021’e kadar geçerlidir

3.

Teklifi kullanmak için seçtiğiniz ürünleri sepete ekleyin ve “İndirim kodunuz
mu var? Buraya girin” yazan kutuya MCHT kodunu girin. Sepetinizdeki
ürünler kod kullanımına uygunsa %15 indirim toplam alışveriş tutarına
yansıtılacaktır.

TheHut.com’daki şu istisnai ürünlerde site içi indirim kodları kullanılamaz:
https://www.thehut.com/articles/exclusions-list.list

Bu tekliften faydalanmak için minimum harcama limiti yoktur

5.

Gönderim noktalarının tam listesi için lütfen ziyaret edin:
https://www.thehut.com/articles/international-delivery.list

6.

TheHut.com’un iade politikasıyla ilgili bilgi almak için lütfen ziyaret edin:
https://www.thehut.com/articles/returns-policy.list

7.

İndirime dair tüm şartlar ve koşullara buradan ulaşılabilir: :
https://www.thehut.com/articles/terms-and-conditions.list

TEKLİF
SAYFASINA
GERİ DÖN
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4.

İstisnalar listesi değişebilir.

Tüm harcamalarda %20 indirim
Program tanımı
MAC, Kérastase ve Yves Saint Laurent gibi öncü markalardan 22.000’i
aşkın ürünüyle Avrupa’nın bir numaralı çevrimiçi seçkin güzellik
perakendecisi, güzelliğe dair tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan bir adrestir

31 Aralık 2021'e kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:

Ön Ödemeli, Banka, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World
Black Edition, World Elite & Business kart sahipleri

Teklif geçerliliği:

lookfantastic https://www.lookfantastic.com/ adresinde yapılan
çevrimiçi alışverişlerde %20 indirim sunar

•

Minimum harcama yoktur ve teklif dünya çapında yapılan tüm
çevrimiçi siparişler için kullanılabilir

Çevrimiçi yapılan uluslararası alışverişlerde geçerlidir (istisnalar için
sağdaki URL’yi kontrol edin)

Başka herhangi bir kod ile birleştirilemez. İstisnalar geçerlidir– aşağıdaki
ürünler bu promosyonun dışında tutulmuştur:

Bölge uygunluğu:

İstisnalar: https://www.lookfantastic.com/Teklifs/full-exclusions.list

Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve uluslararası geçerliliği
olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
Lookfantastic’te çevrimiçi alışveriş yapan kart sahipleri, tekliften
faydalanmak için ödeme sırasında LFMASTER21 kodunu girer
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Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
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Geçerlilik süresi:

660’I aşkın seçkin markadan oluşan portfolyosuyla lookfantastic size
fantastik hissetmenizi, olmanızı ve görünmenizi sağlayan geniş bir marka
yelpazesi sunar. Seçkin güzelliğe erişimi genişleterek tüm dünyadan
erkeklere ve kadınlara güç veren lookfantastic, çevrimiçi güzellikl
hareketine öncülük ediyor.

Şartlar ve Koşullar
Genel Şartlar

İstisnalar

1.

E-ticaret sitesine buradan ulaşılabilir:: https://www.lookfantastic.com/

2.

Teklif 31 Aralık 2021’e kadar geçerlidir

Kupon kodları diğer kupon kodları, indirimler, tekliflerle birleştirilemez, indirimli
ürünlerde kullanılamaz

3.

Tekliften faydalanmak için seçtiğiniz ürünleri sepete ekleyin ve“İndirim
kodunuz mu var? Buraya girin” yazan kutuya LFMASTER21 kodunu
girin. Sepetinizdeki ürünler kod kullanımına uygunsa %20 indirim toplam
alışveriş tutarına yansıtılacaktır.

4.

Bu tekliften faydalanmak için minimum harcama limiti yoktur

5.

Gönderim noktalarının tam listesi için lütfen ziyaret edin:
https://www.lookfantastic.com/info/international-delivery.list

6.

lookfantastic’in iade politikası ile ilgili bilgi almak için lütfen ziyaret edin::
https://www.lookfantastic.com/info/refunds-returns.list

7.

İndirime dair tüm şartlar ve koşullara şuradan ulaşılabilir:
https://www.lookfantastic.com/info/terms-conditions.list
©2020 Mastercard. Proprietary and Confidential

lookfantastic’teki şu istisnai ürünlerde site içi indirim kodları kullanılamaz:
https://www.lookfantastic.com/Teklifs/full-exclusions.list
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Tüm harcamalarda %20 indirim
Program tanımı
Mankind; modern erkeği, kendine bakmaktan ve bunu göstermekten
çekinmeyen erkeğe hitap eder. Mankind, yüksek kaliteli saç formüllerinden
en iyi cilt bakım ürünlerine tüm bakım ihtiyaçlarınızı karşılar.
Mankind, banyo dolabınızı ya da yatağınızın baş ucundaki komodininizi en
son cilt bakımı, saç bakımı ve sakal traşı ürünleriyle doldurmanın en kolay ve
en iyi yoludur.
31 Aralık 2021'e kadar geçerlidir

Mankind https://www.mankind.co.uk/ adresinde yapılan tüm
harcamalarda %20 indirim sunar.

Kart sahibi uygunluğu:

•

Teklif geçerliliği:

Başka bir teklif kodu ile birleştirilemez. İstisnalar geçerlidir– aşağıda yer
alan ürünler bu promosyona dahil değildir.

Çevrimiçi yapılan uluslararası alışverişlerde geçerlidir (istisnalar için
sağdaki URL’yi kontrol edin)

İstisnalar: https://www.mankind.co.uk/excluded‐brands/limited.list

Ön Ödemeli, Banka, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World
Black Edition, World Elite & Business kart sahipleri

Minimum harcama yoktur ve teklif dünya çapında yapılan tüm
çevrimiçi siparişler için kullanılabilir

Bölge uygunluğu:

Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve uluslararası geçerliliği
olan kartlarla kullanılabilir

Şartlar ve Koşullar

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:

Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:

Mankind’da çevrimiçi alışveriş yapan kart sahipleri tekliften
faydalanmak için ödeme sırasında MKMASTER21 kodunu girer
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Geçerlilik süresi:

Şartlar ve Koşullar
Genel Şartlar

İstisnalar

1.

E-ticaret sitesine buradan ulaşılabilir:: https://www.mankind.co.uk/

2.

Teklif 31 Aralık 2021’e kadar geçerlidir

Kupon kodları diğer kupon kodları, indirimler, tekliflerle birleştirilemez,
indirimli ürünlerde kullanılamaz

3.

Tekliften faydalanmak için seçtiğiniz ürünleri sepete ekleyin ve“İndirim
kodunuz mu var? Buraya girin” yazan kutuya MKMASTER21 kodunu girin.
Sepetinizdeki ürünler kod kullanımına uygunsa %20 indirim toplam alışveriş
tutarına yansıtılacaktır.

4.

Bu tekliften faydalanmak için minimum harcama limiti yoktur

5.

Gönderim noktalarının tam listesi için lütfen ziyaret edin:
https://www.mankind.co.uk/info/international-delivery.list

6.

Mankind’ın iade politikasıyla ilgili bilgi edinmek için lütfen ziyaret edin:
https://www.mankind.co.uk/info/refunds-returns.list

7.

İndirime dair tüm şartlar ve koşullara şuradan ulaşılabilir:
https://www.mankind.co.uk/info/terms-conditions.list
©2020 Mastercard. Proprietary and Confidential

Mankind’daki şu ürünlerde site içi indirim kodları kullanılamaz:
https://www.mankind.co.uk/excluded‐brands/limited.list
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Tüm harcamalarda %15 indirim
Program tanımı

•

AllSole, Allsole.com’da yapılan tüm çevrimiçi alışverişlerde %15
indirim sunuyor.

•

Minimum harcama yoktur ve teklif dünya çapında yapılan tüm
çevrimiçi siparişler için kullanılabilir

Geçerlilik süresi:

31 Aralık 2021'e kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:

Ön Ödemeli, Banka, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World,
World Black Edition, World Elite & Business kart sahipleri

İstisnalar: Tüm Hugo Boss ayakkabı koleksiyonu, Ayakkabı bakımı, İndirimli
ürünler & Hediye Kuponları

Teklif geçerliliği:

Şartlar ve Koşullar

Çevrimiçi yapılan uluslararası alışverişlerde geçerlidir (istisnalar için
saga bakın)

Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:

Bölge uygunluğu:

Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve uluslararası geçerliliği
olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
allsole.com’da çevrimiçi alışveriş yapan kart sahipleri tekliften
faydalanmak için ödeme sırasında ASMASTER15 kodunu girer
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AllSole.com erkekler, kadınlar ve çocuklar için koleksiyonlar sunan çevrimiçi
bir adresyir. Son moda spor ayakkabılardan tasarımcı imzalı topuklu
ayakkabılara, Allsole’da her duruma uygun bir model bulunur. 150^yi aşkın
ülkeye gönderim yapan Allsole; Ted Baker, Converse, Vans, Dr.Martens ve
çok daha fazla marka ile çalışır.

Şartlar ve Koşullar

22

Genel Şartlar

Exclusions

1.

E-ticaret sitesine buradan ulaşılabilir:: https://www.allsole.com/

2.

Teklif 31 Aralık 2021’e kadar geçerlidir

%15 indirim site genelinde sadece tam fiyatlı ürünlerde geçerlidir, bu
indirim diğer promosyonlarla, kuponlarla birleştirilemez ve indirimli
ürünlerde kullanılamaz.

3.

Tekliften faydalanmak için seçtiğiniz ürünleri sepete ekleyin ve“İndirim
kodunuz mu var? Buraya girin” yazan kutuya ASMASTER15 kodunu girin.
Sepetinizdeki ürünler kod kullanımına uygunsa %15 indirim toplam alışveriş
tutarına yansıtılacaktır.

4.

Bu tekliften faydalanmak için minimum harcama limiti yoktur

5.

Gönderim noktalarının tam listesi için lütfen ziyaret edin:
https://www.allsole.com/articles/international-delivery.list

6.

AllSole istediği zaman şartlar ve koşulları değiştirme hakkına sahiptir

7.

All Sole’un iade politikasıyla ilgili bilgi edinmek için lütfen ziyaret edin:
https://www.allsole.com/articles/returns.list

8.

İndirime dair tüm şartlar ve koşullara şuradan ulaşılabilir:
https://www.allsole.com/articles/terms-and-conditions.list
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Teklif Hugo Boss ayakkabı koleksiyonunda, Ayakkabı bakım kategorisinde,
İndirimli ürünlerde ya da Hediye kuponları ile birlikte kullanılamaz, daha
fazla istisna için ziyaret edin: https://www.allsole.com/articles/exclusionslist.list

Tüm harcamalarda %10 indirim
Program tanımı
Zavvi film, televizyon, müzik ve çizgi roman kültürünün buluştuğu yerdir.
Pop kültürünü tüm ihtişamıyla kutlayan Zavvi, çok çeşitli resmi lisanslı
kıyafetler, koleksiyon objeleri ve en yeni film ve TV yayınlarının bulunduğu
geniş bir koleksiyona sahiptir.

31 Aralık 2021'e kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:

Ön Ödemeli, Banka, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World
Black Edition, World Elite & Business kart sahipleri

Teklif geçerlliği:
Çevrimiçi yapılan uluslararası alışverişlerde geçerlidir (istisnai kategoriler
için saga bakın)

Bölge uygunluğu:

Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve uluslararası geçerliliği
olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:

zavvi.com’da çevrimiçi alışveriş yapan kart sahipleri tekliften
faydalanmak için ödeme sırasında ZAVMC10 kodunu girer
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•

Zavvi, https://www.zavvi.com/ genelinde yapılan tüm harcamalarda
%10 indirim sunuyor

•

Minimum harcama yoktur ve teklif dünya çapında yapılan tüm çevrimiçi
siparişler için kullanılabilir

İstisnalar: Site genelindeki indirime Elektrikli cihazlar, Steelbook ürünleri ve
özel teklifli ürünler dahil değildir

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
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Geçerlilik süresi:

Star Wars ve Harry Potter'dan Marvel ve Game of Thrones'a kadar tüm
favorilerinizin lisanslı ürünlerini satın alın ve başka hiçbir yerde
bulamayacağınız fantastik özel ürünleri keşfedin. Zavvi, pop kültürünün
kalbi ve yuvasıdır.

Şartlar ve Koşullar
Genel Şartlar

İstisnalar:

1.

E-ticaret sitesine buradan ulaşılabilir:: https://www.zavvi.com/

2.

Teklif 31 Aralık 2021’e kadar geçerlidir

3.

Tekliften faydalanmak için seçtiğiniz ürünleri sepete ekleyin ve“İndirim
kodunuz mu var? Buraya girin” yazan kutuya ZAVMC10 kodunu girin.
Sepetinizdeki ürünler kod kullanımına uygunsa %10 indirim toplam alışveriş
tutarına yansıtılacaktır.

Kupon kodları diğer kupon kodları ve tekliflerle birleştirilemez. Aksi açıkça
belirtilmediği sürece, tüm indirim kodları / teklifleri, indirimin %1'i başına 1
£'e eşdeğer maksimum indirim değerine tabidir (örneğin %10 indirim kodu,
maksimum 10 £ indirimle sınırlıdır; %20 indirim, maksimum 20 £ indirimle
sınırlıdır).

Bu tekliften faydalanmak için minimum harcama limiti yoktur

5.

Gönderim noktalarının tam listesi için lütfen ziyaret edin:
https://www.zavvi.com/articles/international-delivery.list

6.

Zavvi’nin iade politikasıyla ilgili bilgi edinmek için lütfen ziyaret edin:
https://www.zavvi.com/articles/returns-policy.list

7.

İndirime dair tüm şartlar ve koşullara şuradan ulaşılabilir:
https://www.zavvi.com/articles/terms-conditions.list

•

Elektrikli cihazlar

•

Steelbook ürünleri

•

Özel teklif ürünleri

©2020 Mastercard. Proprietary and Confidential

4.

Site genelinde geçerli olan indirim kodları, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki
kategorilerde kullanılamaz:
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Seyahat teklifleri

Teklif 1: Tüm Hertz rezervasyonlarında %10’a varan indirim
Hızlı ve kolay araç kiralama için Hertz Gold Plus Rewards’a katılın
Program tanımı
Hertz ile tüm araba kiralama rezervasyonlarında% 10 indirim kazanın,
ayrıca Hertz Gold Plus Rewards üyelik programına ücretsiz üye olmanın
keyfini çıkarın ve aşağıdaki avantajlardan yararlanın:

Geçerlilik süresi:
31 Mart 2021'e kadar geçerlidir
(Bu teklif Mart 2021'de yıl sonuna kadar uzatılacak ve revize edilecektir)

Kart sahibi uygunluğu:

Banka kartı (sadece ön ödemeli rezervasyonlar), & Standart
kart sahipleri

•

Üyelik ücreti yok

•

Dünyanın 50’yi aşkın en işlek havalimanında kuyrukta ve gişede
beklemeyin

•

Hızlandırılmış rezervasyonlar, teslim alma ve iade

•

Ücretsiz ek sürücü (eş veya birlikte yaşanılan partner)

•

Dünya genelinde ücretsiz araç kiralama günleri için Gold Plus Rewards®
puanları kazanın

•

Çocuk koltuklarında %25 indirim

147 ülkedeki 8500’ü aşkın noktada gerçekleştirilen tüm uluslararası
araç kiralamaları

Bölge uygunluğu:

Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve Avrupa, Rusya, Orta
Doğu ve Afrika’da geçerliliği olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
www.hertz-europe.com/mastercard
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Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
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Teklif geçerliliği:

Teklif 1: Şartlar ve Koşullar
1.

2.
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To receive the benefits associated with Hertz Gold Plus Rewards®
membership, your Gold membership number must be quoted at the time
of reservation.

8.

Leisure minimum rental age is 23 years.

9.

Delivery or collection is not available.

Up to %10 off best available Perakende fiyatları will be displayed when the
Mastercard Cardholder enters their Gold Plus Rewards membership
or relevant CDP associated.

10.

Fuel charges are standard.

11.

Rates fluctuate throughout the year based on supply or demand.

12.

Refunds are not available for ‘no shows’.

13.

When picking up the car, the authorised renter must have a valid credit
card and driving license.

14.

The vehicle must only be driven by the renter or another individual who
has been authorised by Hertz and added to the Rental Record.

3.

Discount on best available published Perakende fiyatları (excluding Special
Teklifs) at time of booking.

4.

Discount applies to time, mileage and all mandatory insurance and waivers
that may be included in the base rate charge.

5.

When booking, pre-paid rates are quoted in home currencies (e.g.
Sterling when booking from UK), non-prepaid rates will be quoted in the
local currency.

6.

All rentals outside of EMEA must be pre-booked in Europe prior
to departure.

7.

Renters must meet all Hertz qualifications, standards and requirements as
per the terms and conditions of Hertz rental agreements.
Visit www.hertz-europe.com for full details.
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Discount Savings

Teklif 2: Araç yükseltme ve tüm kiralamalarda %15 indirim için Hertz Gold Plus
Rewards’ katılın
Premium kart sahipleri için ücretsiz araç yükseltme
Program tanımı

•

Tüm araç rezervasyonlarında %15’e varan indirim

•

Katılımcı lokasyonlarda ücretsiz araç sınıfı yükseltme (Müsaitlik
durumuna bağlıdır)

•

Kayıtın ardından 900 Gold Plus Rewards bonus puana kadar kazanın

(Bu teklif Mart 2021'de yıl sonuna kadar uzatılacak ve revize edilecektir)

•

Ücretsiz ek sürücü (eş veya birlikte yaşanılan partner)

Kart sahibi uygunluğu:

•

Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite &
Business kredi kartı sahipleri

Dünyanın 50’yi aşkın en işlek havalimanında kuyrukta ve gişede
beklemeyin

•

Hızlandırılmış rezervasyonlar, teslim alma ve iade

Teklif geçerliliği:

•

Dünya genelinde ücretsiz araç kiralama günleri için Gold Plus Rewards®
puanları kazanın

•

Çocuk koltuklarında %25 indirim

Geçerlilik süresi:
31 Mart 2021'e kadar geçerlidir

147 ülkedeki 8500’ü aşkın noktada gerçekleştirilen tüm uluslararası
araç kiralamaları

Bölge uygunluğu:

Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve Avrupa, Rusya, Orta
Doğu ve Afrika’da geçerliliği olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
Kayıt gereklidir, lütfen Şartlar ve Koşullar’da bulunan özel
talimatları izleyin
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Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:.
Kart sahibi için şartlar ve koşullar rezervasyon URL’lerinde yer alır
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Premium Mastercard Card sahipleri prestijli Hertz Gold Plus Rewards
programına katılabilir. Mastercard’ın Hertz ile ortaklığı aşağıdaki
avantajları sunar:

Gold Plus Rewards

Genel Şartlar

Hertz Gold Plus Rewards® Premium Club'a kart basan finansal kuruluş katılımı:
Her rezervasyonda bir sınıf yükseltme (Müsaitlik durumuna bağlıdır)

1.

Gold Plus Rewards Bonus puanları, üyenin hesabına Hertz Gold Plus Rewards'a
başarıyla kaydolduktan ve ilk kiralamalarını tamamladıktan sonra aktarılacaktır

2.

Kart sahiplerinin her araç kiralamada kazanabildikleri bonus puanlar, temel
puanlara eklenir. Katılımcı Hertz ülkelerinde Müsaitlik durumuna bağlıdır

Yükseltme kuponunu buradan
kullanın ve indirin

3.

Kart sahipleri, kiralık araçlarını teslim alırken araç yükseltme kuponunu Hertz
yetkilisine göstermelidir.

www.hertz-europe.com/worldelite

4.

Doğrudan Hertz Kiralama Ofisi’nde rezervasyon yapmaya karar veren kart
sahipleri için, lütfen her Kiralama Ofisi’nin farklı Mastercard kartlarını tanımasının
mümkün olmadığını unutmayın

5.

Teklif, Hertz standart kiralama yeterlilik kriterlerine tabidir ve Hertz'in kiralama
için standart hüküm ve koşullarını kabul eder - tüm ayrıntılar için www.hertzeurope.com adresini ziyaret edin

6.

Ücretsiz Hertz üyeliği 24 ay boyunca geçerlidir, bu sürenin sonunda kiralama
yapmayan üyelerin üyeliği pasif hale getirilecektir

7.

Teklif sadece YENİ Hertz Gold Plus Rewards üyeleri için geçerlidir, mevcut üyeler
Mastercard Araç Kiralama Ayrıcalıkları’ndan faydalanamaz

8.

Belirli Hertz lokasyonlarının iletişim detaylarına buradan ulaşılabilir

Gold Plus Reward üyeleri için ücretsiz ek sürücü
• Bonus points valid for free rental
day
Garantili
Mastercard Ürünü

İndirim

World Elite™ Mastercard®
(‘Black Edition’ dahil)

%15’e varan

World Mastercard®

%15’e varan

Platinum Mastercard®

%10’a varan

Gold Mastercard®

%10’a varan

Mastercard Business Card®

%10’a varan

Bonus puanları

900 Gold Plus
Reward Puanı
700 Gold Plus
Reward Puanı
500 Gold Plus
Reward Puanı

http://www.hertz.com/mc/world
www.hertz.com/mc/platinum
www.hertz.com/mc/gold
www.hertz.com/mc/sb

1. Adım: Kart sahibi Hertz Gold Plus Rewards bağlantısına kayıt olur. Her kart sahibi sadece bir kere
kayıt olabilir. Takip eden CDP'ler otomatik olarak programlanır: World Elite Mastercard (795089),
World Mastercard (795090), Platinum Mastercard (795093), Gold Mastercard (795094) ve
Mastercard Business Card (795092)
2. Adım: Gold Plus Rewards'a katılmak için kayıt olduktan sonra kart sahipleri, kendilerine özel üyelik
numaralarıyla birlikte e-posta onayı alır ve üyelik kartlarını yazdırabilir
3. Adım: Yukarıda bulunan ilgili bağlantıyı kullanarak rezervasyon yapın, üyelik numaranızı girin ve
yükseltme kuponu yazdırın

4. Adım: Araç tesliminde Hertz teslimat noktasında üyelik numaranızı ve Gold Üyelik kartınızı ibraz
edin
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Teklif 2: Şartlar ve Koşullar

Standart Teklif: 3 Gece Ödeyin, 4 Gece Kalın
Premium Teklif: 3 Gece Ödeyin, 4 Gece Kalın & Elite I Prefer Statüsü’ne erişin
Program tanımı

Preferred Hotels & Resorts’da seyahate inanıyoruz. Bizi değiştirdiğine, bize
ilham verdiğine ve çevremizi saran dünya ile bizi bağladığına inanıyoruz. 85
ülkede dünyanın en iyilerinden 750’yi aşkın bağımsız otel, tatil köyü ve
rezidansdan oluşan portföyümüz, benzersiz deneyimler, yüksek kalite
standartları ve sonsuz olanaklar arayan zeki gezginlere hizmet veriyor. Birlikte
özgürlüğün ruhunu, güzelliğin ve maceranın mucizesini ve seyahatin zevkini
kutluyoruz.

31 Aralık 2021’den önce yapılan rezervasyonlarda geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:

Standart Teklif: Ön Ödemeli, Maestro, Banka, Standard, Gold & Platinum kart
sahipleri
Premium Teklif: World, World Black & World Elite kart sahipleri

Teklif geçerliliği:
Sadece katılımcı tesislerde yapılan çevrimiçi rezervasyonlarda
geçerlidir
Bölge uygunluğu:
Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve uluslararası geçerliliği
olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:

Standart teklif: https://preferredhotels.com/Teklif/mastercardTeklif fiyat kodunu seçmek için: MKTMSC
Premium teklif: https://preferredhotels.com/Teklif/mastercardpremium-Teklif fiyat kodunu seçmek için: MKTMPE

Lüks seyahati ve misafirperverliği seviyorsanız, Mastercard kart sahiplerine özel
tekliflerle dünyanın en çok arzu edilen destinasyonlarını keşfedin. Ayrıca,
bağımsız oteller için dünyanın en büyük puana dayalı sadakat programı olan I
Prefer Hotel Rewards programına kaydolmak için Iprefer.com'a gidin. Anında
avantajlardan, ayrıcalıklı fiyatlardan, özel ayrıcalıklardan yararlanmak ve
ücretsiz konaklama için puan biriktirmek için üç milyon üyemize katılın.
Standart Teklif: Uygun Mastercard kart sahipleri, hayallerini süsleyen katılımcı
Preferred Hotels & Resorts tesislerinde 3 gece fiyatına 4 gece rezervasyon yapabilir
Premium Teklif : Premium Mastercard kart sahipleri, 3 gece fiyatına 4 gece
rezervasyon yapabilir ve ücretsiz Elite I Prefer Statüsü alabilir. Elite statüsü şunları
içerir:

•
•
•
•
•

Konaklamalarda 1$ harcama başına puan kazanma
Üyelere özel fiyatlar
Oda yükseltme (Müsaitlik durumuna bağlıdır)
Erken check-in ve geç check-out (Müsaitlik durumuna bağlıdır)
Ücretsiz internet & hoş geldiniz armağanı

Şartlar ve Koşullar

Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
30
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Geçerlilik süresi:

31

Standart Teklif

Premium Teklif

1.

Bu teklif, Mastercard kart sahiplerine özeldir ve 31 Aralık 2021'e kadar
4 gece veya üzeri konaklamalar için ücretsiz bir gece konaklama içerir.

1.

2.

Tüm fiyatlar oda başına, geceliktir ve diğer promosyonlar veya
programlarla birleştirilemez; minimum konaklama ve indirim dışı tarihler
gibi bazı kısıtlamalar geçerli olabilir.

3.

Fiyatlar yalnızca katılımcı otellerde geçerlidir, doluluk durumuna bağlıdır
ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

4.

Oda ücreti Mastercard ile rezerve edilmeli ve ödenmelidir. Kart sahibi bu
özel tekliften faydalanmak için MKTMSC fiyat kodu ile rezervasyon
yapmalıdır. Teklif, sadece geçerli bir Mastercard ile ödeme yapıldığında
geçerlidir.

Bu teklif, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılan rezervasyonlarda aktif I
Prefer üyeliğine sahip World, World Black Edition veya World Elite
Mastercard kart sahiplerine özeldir ve 31 Mart 2022'ye kadar dört gecelik
konaklamalar için ücretsiz bir gece konaklama içerir. Statü
yükseltmesinden faydalanmak için rezervasyon sırasında geçerli bir I Prefer
üye numarasına sahip olmak gerekir. Bir misafir bu fiyattan rezervasyon
yaparsa ve I Prefer üyesi değilse, rezervasyonunun onaylanmasının
ardından otomatik olarak I Prefer programına kaydolacaktır. Misafir,
varıştan önce I Prefer üyeliğini iptal ederse oteller rezervasyonu standart
Mastercard teklif fiyatı ile değiştirebilir.

2.

Tüm fiyatlar oda başına, gecelik fiyatlardır ve başka promosyonlarla ya da
programlarla birleştirilemez. Minimum konaklama ya da indirim dışı tarihler
gibi kısırlamalar geçerli olabilir. Fiyatlar yalnızca katılımcı otellerde
geçerlidir, doluluk durumuna bağlıdır ve önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.

3.

Oda ücreti World, World Black Edition veya World Elite Mastercarrd ile
rezerve edilmeli ve ödenmelidir. Kart sahibi bu özel tekliften faydalanmak
için MKTMPE fiyat kodu ile rezervasyon yapmalıdır.

4.

Teklif değişebilir ve katılımcı tesislerin hüküm ve koşullarına dayanır. Yasa
tarafından yasaklanan veya kısıtlanan yerlerde geçersizdir.

5.

Teklif yalnızca geçerli bir World, World Black Edition veya World Elite
Mastercard ile ödeme yapıldığında geçerlidir. Şartlar ve Koşullar’ın tamamı
için ziyaret edin: https://preferredhotels.com/Teklif/mastercardpremium-Teklif

5.

Teklif değişebilir ve katılımcı tesislerin hüküm ve koşullarına dayanır.
Yasa tarafından yasaklanan veya kısıtlanan yerlerde geçersizdir.

6.

https://preferredhotels.com/Teklif/mastercard-Teklif
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Şartlar ve Koşullar

Teklif 1: Çeşitli avantajlar ve özel Mastercard
indirimleri için Avis Preferred'e katılın
Program tanımı:

Mastercard, Avis Worldwide ile tüm Premium ve Business kart sahiplerine
araç kiralama yükseltmeleri, indirimler ve başka üstün avantajlar sunan bir
ortaklık anlaşması yaptı.

Geçerlilik süresi:
İkinci bir duyuruya kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:
Gold, Platinum, World & Business kredi kartı sahipleri

Teklif geçerliliği:
Avrupa Bölgesi, Rusya, ABD, Orta Doğu, Afrika, Asya, Avustralya, Yeni
Zelanda ve Latin Amerika'da yapılan araç kiralamalarda geçerlidir.

Bölge uygunluğu:
Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve Avrupa ile Rusya’da
geçerliliği olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
Bu teklif için nasıl kayıt yaptırılacağına dair ayrıntılar için lütfen
şartlar ve koşullara bakın
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Kart tipi

Sabit indirim

Maksimum indirim

Ön ödemeli fiyatlar

Standart fiyatlar

World Mastercard®

%10-20

%20

Platinum Mastercard®

%5-10

%20

Gold Mastercard®

% 5-10

%20

Mastercard® Business Card

%5-10

%20

İndirimler rezervasyon yapılan yere göre değişir, ancak hem yurt içi hem de
yurt dışı rezervasyonlar için geçerlidir. Daha fazla bilgi için lütfen şartları
kontrol edin. Bu teklif, kart sahiplerini Müşteri Hizmetleri, kolaylık ve sadakat
açısından dünyanın önde gelen markalarından biri ile yola çıkarır.

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
(Fransa’da değişiklik gösterir)
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Kart sahipleri Avis Preffered’e ücretsiz üye olur, her rezervasyonda araç
yükseltmeye (Müsaitlik durumuna bağlıdır) ve aşağıdaki indirimlere hak
kazanır:

Teklif 1: Şartlar ve Koşullar
Tüm kart sahipleri için tam şartlar

Kayıt & Rezervasyon

Tüm şartlar ve koşullar burada yer alır.

1. Adım: Kart sahipleri (Yalnızca yeni
üyeler) Kart sahipleri (Yalnızca yeni üyeler)
Avis Preferred’e bu sayfada yayınlanan
kayıt talimatlarını izleyerek erişebilir.

Kart sahipleri Avis Preffered’e ücretsiz üye olur, her rezervasyonda araç yükseltmeye (Müsaitlik durumuna
bağlıdır) ve aşağıdaki indirimlere hak kazanır:
Avrupalı ve Rus kart sahipleri, kiralamaların kart sahiplerinin ikametgahı ile aynı ülkede gerçekleştiği yurt içi
rezervasyonlarda perakende fiyatlarında %10’a, standart fiyatlarda ise %20'ye kadar sabit indirim alır.
Uluslararası rezervasyonlarda indirim oranları aşağıdaki gibidir:
EMEA Giden
Perakende
fiyatları

US Gelen
Perakende

Standart fiyatlar
(maksimum

fiyatları

Inbound Australia

Standart fiyatlar
(maksimum

Perakende
fiyatları

Standart fiyatlar
(maksimum

Inbound New Zealand
Perakende
fiyatları

Inbound Latin
America

Standart fiyatlar

Perakende fiyatları

Promosyon Kodu

World

MC World

Platinum

MC Platinum

(sabit indirim)

(maksimum indirim)

(sabit indirim)

Gold

MC Gold

World

%10

%20

%10

%20

%10

%20

%20

%20

%10

Business

MC Small Business

Platinum

%10

%20

%10

%20

%5

%20

%10

%20

%5

Gold

%10

%20

%5

%20

%5

%20

%10

%20

%5

Business

%10

%20

%5

%20

%5

%20

%10

%20

%5

(sabit indirim)

indirim)

(sabit indirim)

indirim)

(sabit indirim)

indirim)

EMEA bölgeleri; Avrupa, Orta Doğu Afrika ve Asya’yı kapsar. ABD bölgeleri yalnızca Kuzey Amerika ve Kanada
rezervasyonlarıdır.

Not: Fransız kart sahipleri, Avis Preferred’e ücretsiz üyeliğe ve EMEA, ABD, Avustralya ve Yeni
Zelanda'daki tüm rezervasyonlarda kalıcı bir indirim oranına hak kazanır:
Mastercard kart tipi (Fransa)

Sabit indirim

Maksimum
indirim

Perakende

Standart fiyatlar

fiyatları

World, Platinum, Gold & Business
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%20

2. Adım: Kart sahipleri, araç kiralamak için
buradan üyelik numaralarını girerek
rezervasyon yapmalıdır.
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Mastercard kart
tipi

Özel kodlar kart tipine göre değişir.
Bunları aşağıda bulabilirsiniz.

Teklif 2: Mastercard World Elite kart sahipleri Avis President’s Club’a
katılarak üst düzey hizmete, daha iyi indirimlere ve faydalara erişebilir
Program tanımı

Geçerlilik süresi:

•

Öncelikli hizmet ve öncelikli rezervasyonlar

•

Havaalanlarında ve tren istasyonlarında garantili tek yükseltme ,hafta
sonlarında tek veya çift yükseltme (Müsaitlik durumuna bağlıdır )

•

Üç kiralamaya bir hafta sonu ücretsiz kiralama kuponu

•

Ücretsiz ek sürücü ve teslimattan sonraki 48 saat içindeki
rezervasyonlarda garantili araç kiralama

İkinci bir duyuruya kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:
Sadece World Elite (World Black Edition dahil) kredi kartı sahipleri

Teklif geçerliliği:
Avrupa Bölgesi, Rusya, ABD, Orta Doğu, Afrika, Asya, Avustralya, Yeni
Zelanda ve Latin Amerika'da yapılan araç kiralamalarda geçerlidir.

Bölge uygunluğu:
Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve Avrupa ile Rusya’da
geçerliliği olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
Bu teklif için nasıl kayıt yaptırılacağına dair ayrıntılar için lütfen
şartlar ve koşullara bakın
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Kart tipi
World Elite Mastercard®

Sabit indirim

Maksimum indirim

Ön ödemeli oranlar

Standart fiyatlar

%5-35

%35

İndirimler rezervasyon yapılan yere göre değişir, ancak hem yurt içi hem de
yurt dışı rezervasyonlar için geçerlidir. Daha fazla bilgi için lütfen şartları
kontrol edin. Bu teklif, kart sahiplerini Müşteri Hizmetleri, kolaylık ve sadakat
açısından dünyanın önde gelen markalarından biri ile yola çıkarır.

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
(Fransa’da değişiklik gösterir)
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World Elite (& Black Edition) kart sahipleri artık ücretsiz Avis President's
Club üyeliğinin keyfini çıkarabilir. Mastercard, Avis Worldwide ile yaptığı
ortaklık anlaşmasıyla bu kart sahiplerine araç kiralama yükseltmeleri,
indirimler ve başka üstün avantajlar sunuyor. Avantajlardan bazıları şunlar:

Teklif 2: Şartlar ve Koşullar
Tüm kart sahipleri için tam şartlar

Kayıt & Rezervasyon

Tüm şartlar ve koşullar burada yer alır.

Kart sahipleri (Sadece yeni üyeler) Avis President’s
Club ayrıcalılarına üç kolay adımda erişebilir.

Avrupalı ve Rus kart sahipleri, kiralamaların kart sahiplerinin ikametgahı ile aynı ülkede gerçekleştiği yurt içi
rezervasyonlarda perakende fiyatlarında %10’a, standart fiyatlarda ise %20'ye kadar sabit indirim alır.
Uluslararası rezervasyonlarda indirim oranları aşağıdaki gibidir:
Mastercard
kart tipi

EMEA Giden
Perakende fiyatları

Standart fiyatlar

(sabit indirim)
World Elite

US Gelen

(maksimum

%5 -35

indirim)
%35

Perakende
fiyatları
(sabit indirim)
%55

Avustralya Giden
Perakende

Standart fiyatlar
(maksimum
indirim)

fiyatları
(sabit indirim)

%35

%10

Standart fiyatlar
(maksimum
indirim)
%35

Yeni Zelande Gelen
Perakende
fiyatları

Standart fiyatlar

Latin Amerika
Gelen
Perakende fiyatları

(sabit indirim)

(maksimum indirim)

(sabit indirim)

%20

%35

%10

EMEA bölgeleri; Avrupa, Orta Doğu Afrika ve Asya’yı kapsar. ABD bölgeleri yalnızca Kuzey Amerika ve Kanada
rezervasyonlarıdır.
Avis Preferred ve Avis President’s Club hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.
Not: Fransız World Elite kart sahipleri, President’s Club’a ücretsiz üyeliğe ve EMEA, ABD, Avustralya ve
Yeni Zelanda'daki tüm rezervasyonlarda kalıcı bir indirim oranına hak kazanır:
Mastercard kart tipi (Fransa)

World Elite kart sahipleri
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Sabit İndirim

Maksimum İndirim

Perakende fiyatları

Standart fiyatlar

%5-14

%25

1. Adım: Web sitesine kayıt olun:
https://member.avisworld.com/worldsignia
1. Lütfen yazışmalarda kullanmak istediğiniz bir eposta adresi girin.
2. İkamet ettiğiniz ülkeyi seçin.
3. “Üyelik şifresi” alanına Mastercard World Elite
yazın.
Kayıt sürecinde kart sahiplerinden kaydı
tamamlamak için Mastercard Kart ve ehliyet
numaralarını girmeleri istenir.
2. Adım: Avis Preferred, kart sahiplerine kişiye özel bir
üyelik numarasıyla birlikte üyelik onayı gönderir..
3. Adım: Kart sahipleri, araç kiralamak için buradan
üyelik numaralarını girerek rezervasyon yapmalıdır.
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World Elite cardholders receive complementary membership to Avis President’s Club, car upgrade with every
booking (subject to availability) and the following discounts:

The Bicester Village Shopping Collection’da özel fiyatların keyfini çıkarın
Program tanımı
Avrupa’daki Collection of Villages’da Bally, Balenciaga, Belstaff, Manolo Blahnik ve
Stella McCartney gibi öncü markaların, yıl boyunca tavsiye edilen perakende fiyatlar
üzerinden %60’a varan indirimler sunan 1000’i aşkın butiğini keşfedin. Farklı kart
sahiplerinin farklı ekstra indirim hakları bulunur; lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Tüm
kart sahipleri Alışveriş Paketleri’nde ve Özel Şoförlü Araçlar’da % 15 indirime hak
kazanır. Premium kart sahipleri ek ayrıcalıklara sahip olur.

31 Aralık 2021'e kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:

Different Kart
cardholders
extra savings; please
see the table
Tipi are entitled to different
Avantajlar
Kullanım
below. All cardholders receive 1%5 off Shopping Packages and Chauffeur Drive.
Alışveriş Paketlerinde
%15 indirim
Premium
cardholders
receive additional
privileges.
STANDART
KART SAHİPLERİ:
Ön Ödemeli, Banka, Maestro,
Standart, Gold

Özel Şoförlü Araçlar’da %15 indirim
Özel İndirimlere Davetiye
VIP Etkinliklere Davetiye

PREMIUM KART SAHİPLERİ:
Platinum, World/ World Black
Edition & World Elite

%10 indirim için VIP Card
VIP Lounge Erişimi
Alışveriş Paketlerinde %15 indirim
Özel Şoförlü Araçlar’da %15 indirim
Özel İndirimlere Tedbirli Erişim
VIP Etkinliklere Davetiye

Standart & Premium kart sahipleri. Uygunluk için yandaki tabloya bakın

Teklif geçerliliği:
Avrupa çapında dokuz alışveriş köyü. Köyleri buradan keşfedin

Bölge uygunluğu:
Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve Avrupa, Rusya, Asya
Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’da geçerliliği olan kartlarla
kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
Lütfen yandaki tabloda yer alan ödeme bağlantılarını inceleyin. Kart
sahipleri, Alışveriş Paketleri veya Özel Şoförlü Araç rezervasyonlarında
bağlantıları takip etmeli ve indirim için COSMCARD813 kodunu
girmelidir.
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Buraya tıklayın

Buraya tıklayın

Standart kart sahipleri için VIP kart ile özel promosyonların kullanımı (kart
sahiplerine Village fiyatları üzerinden %10 indirim) zaman zaman mümkün
olabilmekle birlikte önceden onay gerektirir. Daha fazla bilgi için lütfen
mastercard.privileges@biggroup.co.uk ile iletişime geçin.

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
VIP kart kullanımına dair detaylar için lütfen katılımcı butiklerde mağaza içine bakın

©2020 Mastercard. Proprietary and Confidential

Geçerlilik süresi:

Şartlar ve Koşullar
Genel Şartlar
Bicester Village Shopping Collection promosyon teklifi, Avrupa'da ve Rusya, Asya
Pasifik, Orta Doğu ve Afrika dahil olmak üzere diğer seçili bölgelerde verilen
Mastercard kredi ve banka kartı sahipleri için düzenlenmiştir ve Value Retail PLC
tarafından sağlanır.
Bu promosyon teklifi 31 Aralık 2021’e kadar geçerlidir.
Sunulan avantajlar kart tipine göre değişiklik gösterebilir.
Lütfen burada bulunan Şartlar ve Koşullar'ın tamamını inceleyin:
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https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/legal/non-loyaltyprogramme-terms-and-conditions/
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Express ve Business First Biletlerinde %12 indirim
Program tanımı
Heathrow Express, Heathrow Central ve Londra Paddington arasında
seyahat etmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Servis, Heathrow Central
Terminal 2 ve 3’ten yalnızca 15 dakika sürer, Terminal 5'ten ise bu süreye 6
dakika daha eklenir. Terminal 4'ten ücretsiz transfer mevcuttur. Trafik
sıkışıklığı, taksi sıraları veya durakta bekleme endişesi olmadan kolaylıkla
seyahat edebilirsiniz .

31 Aralık 2021'e kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:

Ön Ödemeli, Banka, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World,
World Black Edition, World Elite & Business kart sahipleri

Teklif geçerliliği:

www.heathrowexpress.com/mastercard üzerinden yapılan tüm
çevrimiçi rezervasyonlarda geçerlidir

Bölge uygunluğu:
İlgili kart sahipleri tarafından uluslararası geçerliliği olan kartlarla
kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
Kart sahibi teklifi kullanmak için
www.heathrowexpress.com/mastercard adresini ziyaret eder ve
Mcard12 promosyon kodunu girer.
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Heathrow Express ile Heathrow ve Londra Paddington arasında Express
Class'ta seyahat etmenin avantajlarını yaşayın; eşyalarınızı kullanışlı bagaj
raflarımıza yerleştirin, bir priz ve ücretsiz 4G özellikli Wi-Fi eşliğinde rahat
koltuklarda arkanıza yaslanın. Veya ücretsiz gazete ve dergilerin, daha uzun
diz mesafesinin, daha geniş koltukların, kişisel bir masanın ve her koltukta
bir elektrik prizinin keyfini çıkarabileceğiniz Business First Class'a yükseltin.
Heathrow Express ile yolculuğunuzun tadını çıkarmanızı umuyoruz.
Express ve Business First biletlerde %12 indirim için çevrimiçi rezervasyon
yapın.
•

Express Web Tek Yön

19.36 £ (normal fiyat 22.00 £)

•

Express Gidiş Dönüş

32.56 £ (normal fiyat 37.00 £)

•

Business First Tek Yön

28.16 £ (normal fiyat 32.00 £)

•

Business First Gidiş Dönüş 48.40 £ (normal fiyat 55.00 £)

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:

©2020 Mastercard. Proprietary and Confidential

Geçerlilik süresi:

Şartlar ve Koşullar
Genel Şartlar

Güvenlik Önlemleri

Tüm Mastercard® ön ödemeli, banka ya da kredi kartları için geçerlidir.

Seyahat ederken güvende kalın

Teklif tanımı: Express ve Business First biletlerde %12 indirim kazanın.
Biletlerinizi https://www.heathrowexpress.com/mastercard üzerinden
Mcard12 koduyla rezerve edebilirsiniz

Yolcuların ve çalışanların güvenliği, Heathrow Express için daima birinci
önceliktir. Güvenle seyahat edebilmeniz için herkesin güvende kalmasını
sağlayacak ekstra önlemler alırlar. COVID konusunda bilinçli bir seyahat
hakkında daha fazla bilgi almak için ziyaret edin:
https://www.heathrowexpress.com/the-onboard-experience/preparingfor-your-journey#/

Şartlar ve koşullar: Teklif, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılan çevrimiçi
rezervasyonlar için geçerlidir. Bu teklif, diğer indirimler ve / veya
promosyonlarla birleştirilemez.
15 yaş ve altı çocuklar, ücret ödeyen bir yetişkin eşliğinde ücretsiz seyahat
edebilir.
İndirimli tutarlar şunlardır:
19.36 £ (normal fiyat 22.00 £)

Express Gidiş Dönüş

32.56 £ (normal fiyat 37.00 £)

Business First Tek Yön

28.16 £ (normal fiyat 32.00 £)

Business First Gidiş Dönüş 48.40 £ (normal fiyat 55.00 £)
Tek Yön Biletler: Satın alma sırasında belirtilen seyahat tarihinde geçerlidir.
Gidiş Dönüş Biletler: Gidiş seyahat biletinde belirtilen seyahat tarihinden
itibaren 5 gün ve dönüş yolculuğu için biletlerde belirtilen seyahat tarihinden
itibaren 30 gün
Şartlar ve Koşullar’ın tam listesi için ziyaret edin:
https://www.heathrowexpress.com/conditions-of-carriage
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Express Web Tek Yön

AB Bölgeleri: Bağımsız ve yerel zincir otel rezervasyonlarında %8* indirim
Program tanımı
Hotels.com, kendi yerelleştirilmiş web siteleri ve telefon çağrı merkezleri
ağı aracılığıyla rezervasyon hizmetleri sunan dünya çapında lider bir otel
konaklama sağlayıcısıdır.

30 Eylül 2021’e kadar yapılacak konaklamalar için 30 Mart 2021’e kadar
yapılan rezervasyonlarda geçerlidir (Bu teklif, Mart 2021'de yıl sonuna kadar
uzatılacak ve revize edilecektir.)

Kart sahibi uygunluğu:
)

Ön Ödemeli, Banka, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World,
World Black Edition, World Elite & Business kart sahipleri

Teklif geçerliliği:

Ödemesi Mastercard ile yapılan tüm uluslararası otel
rezervasyonlarında geçerlidir *İstisnalar olabilir

Bölge uygunluğu:
Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve Avrupa ile Rusya’da
geçerliliği olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
Mastercard ile yapacağınız ödeme sırasında MASTERCARD8 kodunu kullanın
Rus kart sahipleri için bu indirim, MASTER10RU koduyla, %10 oranında uygulanır
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İster romantik bir hafta sonu, ister tek başınıza gevşemek için zaman,
isterse ailenizle kültürel bir deneyim planlıyor olun, hotels.com'daki
katılımcı otellerde bu Mastercard indiriminden yararlanın.
Lütfen daha fazla bilgi için yerel URL bağlantıları listesindeki şartlar ve
koşulları inceleyin

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin: (also
hosted at URL locations).

©2020 Mastercard. Proprietary and Confidential

Geçerlilik süresi:

Seyahat şirketlerinden oluşan Expedia Group’un bir parçası olan
Hotels.com, gezginlere bağımsız ve büyük zincir otellerin yanı sıra selfcatering seçeneklerinin de dahil olduğu dünya çapında yüzbinlerce tesisle
internetteki en geniş konaklama seçkilerinden birini sunar. Şirket, tek bir
noktadan otel fiyatları, özellikleri ve müsaitliği araştırmayı mümkün kılar
ve ayrıca gezginlere kapalı dönemlerde konaklama imkanı sağlama
konusunda uzmandır.

Avusturya

https://at.hotels.com/seite/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_AT&locale=de_AT

Belçika (DE)

https://de.hotels.com/seite/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_BE&locale=de_BE

Belçika (FR)

https://fr.hotels.com/page/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_BE&locale=fr_BE

Belçika (NL)

https://nl.hotels.com/pagina/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_BE&locale=nl_BE

Hırvatistan

https://hr.hotels.com/page/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_HR&locale=hr_HR

Çek Cumhuriyeti

https://cs.hotels.com/stranka/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_CZ&locale=cs_CZ

Danimarka

https://da.hotels.com/side/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_DK&locale=da_DK

(Burada listelenen bazı bölgeler Mart 2021'den itibaren bu teklifin dışında kalabilir)

Estonya

https://et.hotels.com/page/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_EE&locale=et_EE

Genel Şartlar

Finlandiya

https://fi.hotels.com/sivu/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_FI&locale=fi_FI

Fransa

https://fr.hotels.com/page/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_FR&locale=fr_FR

Almanya

https://de.hotels.com/seite/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_DE&locale=de_DE

Yunanistan

https://el.hotels.com/selida/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_GR&locale=el_GR

Macaristan

https://hu.hotels.com/oldal/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_HU&locale=hu_HU

İzlanda

https://is.hotels.com/sida/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_IS&locale=is_IS

İrlanda

https://ir.hotels.com/page/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_IE&locale=en_IE

İsrail (English)

https://www.hotels.com/page/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_IL&locale=en_IL

İsrail (Israel)

https://he.hotels.com/page/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_IL&locale=iw_IL

İtalya

https://it.hotels.com/pagina/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_IT&locale=it_IT

Letonya

https://lv.hotels.com/lapa/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_LV&locale=lv_LV

Litvanya

https://lt.hotels.com/page/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_LT&locale=lt_LT

Hollanda

https://nl.hotels.com/pagina/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_NL&locale=nl_NL

Norveç

https://no.hotels.com/side/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_NO&locale=no_NO

Polonya

https://pl.hotels.com/strona/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_PL&locale=pl_PL

Portekiz

https://pt.hoteis.com/side/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_PT&locale=pt_PT

Rusya

https://ru.hotels.com/stranitsa/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_RU&locale=ru_RU

Slovakya

https://sk.hotels.com/strana/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_SK&locale=sk_SK

İspanya

https://es.hoteles.com/pagina/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_ES&locale=es_ES

İsveç

https://sv.hotels.com/sida/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_SE&locale=sv_SE

İsviçre (DE)

https://de.hotels.com/seite/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_CH&locale=de_CH

İsviçre (FR)

https://fr.hotels.com/page/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_CH&locale=fr_CH

İsviçre (IT)

https://it.hotels.com/pagina/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_CH&locale=it_CH

Birleşik Krallık

https://uk.hotels.com/page/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_UK&locale=en_GB

Ukrayna

https://ua.hotels.com/storinka/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_UA&locale=uk_UA

Türkiye

https://tr.hotels.com/sayfa/mastercard8/?rffrid=mdp.hcom.gl.403.000.00&pos=HCOM_TR&locale=tr_TR

Şartlar & Koşullar
İstisnalar

Dahil olmayan otellerin tam listesi: https://uk.hotels.com/page/hotel-exclusions-emea/

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Kupon, katılımcı bir ön ödemeli otelde, yeni bir otel rezervasyonu için geçerlidir. Bu kupon şunlar için
kullanılamaz: bir grup seyahat hizmeti aracılığıyla yapılan rezervasyonlar, doğrudan otelde ödenen
rezervasyonlar, yabancı para birimi ile ödenen rezervasyonlar, katılımcı olmayan otellerde yapılan
rezervasyonlar veya bu kuponun alınmasından önce yapılan rezervasyonlar.
Katılımcı oteller değişiklik gösterebilir. Rezervasyon başına yalnızca bir kupon kullanılabilir ve kupon diğer
tekliflerle birleştirilemez. Normal rezervasyonlara özgü Şartlar ve Koşullar geçerlidir ve tüm
rezervasyonlar Müsaitlik durumuna bağlıdır. Kupon nakde çevrilemez, devredilemez veya satılamaz.

Kupon herhangi bir vergi, ücret veya ek maliyet için geçerli değildir ve rezervasyondaki diğer odalar için
tam fiyat ödemeniz gerekecektir. Ekstra misafirler, telefon görüşmeleri, iptal ücretleri, park yeri veya
diğer ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ek ücretler rezervasyonunuzu yaparken veya
doğrudan otelde ödenmelidir ve müşterinin sorumluluğundadır.
Kuponun tarafınızca uygunsuz kullanımı yasaktır ve dolandırıcılık olarak yorumlanabilir.
Teklifi istediğimiz zaman değiştirebiliriz veya geri çekebiliriz. Kuponun herhangi bir spekülatif, yanlış veya
hileli veya talep beklentisiyle yapılan rezervasyonda kullanılması halinde rezervasyonu iptal etme hakkını
saklı tutarız.
Tek kullanımlık kuponlar yalnızca bir kez kullanılabilir ve uygun bir rezervasyon yapıldıktan sonra tamamen
kullanılmış sayılır. Kuponun kısmen kullanılması durumunda iade, değişim ve para iadesi yapılmaz. Çoklu
kullanılan kuponlar, en fazla beş rezervasyonda kullanılabilir ve bireysel kupon şartlar ve koşullarında
belirtilen kısıtlamalara uygun olarak tamamen kullanılmış sayılır.
Aksi belirtilmedikçe belirli bir kupon özelinde, kupon kullanılarak yapılan otel rezervasyonları Hotels.com
Rewards ™ konaklamaları için uygun değildir. Maksimum kullanım, rezervasyon tarihleri, seyahat
tarihleri gibi diğer kısıtlamalar geçerli olabilir.

Lütfen her yerel bölgeye ait URL sayfasındaki tüm Şartlar ve Koşullar’a ayrıca bakın
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Yerel Bölge URL’leri

Hotel rezervasyonlarında %6’ya varan (seçili bölgelerde %10’a varan) para iadesi
Program tanımı
Booking.com milyonlarca gezgini unutulmaz deneyimler, geniş ulaşım
seçenekleri ve evlerden otellere, hatta çok daha fazlasına varana kadar harika
kalacak yerlerle sorunsuz bir şekilde buluşturur. Hem köklü markalar hem de
farklı büyüklükteki girişimciler için dünyanın en büyük seyahat pazarlarından
biri olan Booking.com, tüm dünyadaki tesislerin küresel bir kitleye ulaşmasını
ve işlerini büyütmesini sağlıyor.
28 Şubat 2021’e kadar geçerlidir
(Bu teklif Şubat 2021’de revize edilecek ve yıl sonuna kadar uzatılacaktır)

Kart sahibi uygunluğu:

Ön Ödemeli, Banka, Standard, Gold, Platinum, World, World Black
Edition, World Elite & Business kart sahipleri

Teklif geçerliliği:
Tüm uygun konaklama rezervasyonlarında geçerlidir

43 dilde hizmet veren Booking.com; 6.2 milyondan fazlası evler, daireler ve
kalınabilecek diğer benzersiz yerler olmak üzere 28 milyonu aşkın konaklama
seçeneği sunar. Nereye gitmek veya ne yapmak isterseniz isteyin, Booking.com
bunu kolaylaştırır ve 7/23 müşteri desteği ile her an yanınızda olur.

Mastercard kart sahipleri her rezervasyonda %6’ya kadar para iadesi alabilir,
para iadesi geçerli bir rezervasyon yapıldıktan sonra kayıtlı kullanıcılar
tarafından rezervasyon cüzdanına “kredi” olarak aktarılır.
Cüzdan kredisi gelecekteki bir rezervasyon için kullanılabilir veya geçerli bir
Mastercard kredi ya da banka kartına aktarılabilir.

Bölge uygunluğu:
Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve şartlar ve koşullar
sayfasında belirtilen ülkelerde basılan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
www.booking.com/mastercard adresinden kayıt olun ve giriş yapın
Varış yeri ya da konaklama tercihine göre arama yapın
Rezervasyonu tamamlamak için uygun bir Banka ya da Kredi Kartı kullanın
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Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
(Rezervasyon URL’lerinde de bulunur)
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Geçerlilik süresi:

Şartlar ve Koşullar
Teklif: konaklama rezervasyonlarında %6’ya varan para iadesi. Nihai para iadesinin hesaplanmasında
vergiler, diğer ücretler ve harçlar dikkate alınmayabilir.
Tesis türüne ve ortalama günlük fiyata bağlı olarak para iadesi %3-%6 arasında değişebilir.

Özel açılış sayfasında (mobil veya masaüstü) parasal bir geri ödeme değeri gösterilir.
Program Dönemi: 13 Temmuz 2020’den 28 Şubat 2021’ kadar geçerlidir.

Para İadesi ve Rezervasyon Cüzdaki Şartlar & Koşullar
Ödül, kullanıcının Rezervasyon Cüzdanı’na (Cüzdan Kredisi) kredi olarak aktarılacaktır. Ödül, bir
rezervasyonda kullanılabilir veya geçerli bir kredi / banka kartına aktarılabilir.
Kredi/banka kartına aktarım

Uygun Kartlar: Tüm Mastercard Kredi/Banka Kartları

Kullanıcının Booking.com'da geçerli bir hesabı olmalıdır ve ödül bir kredi kartına aktarılacaksa güncel
geçerli kredi kartı bilgileri hesaba eklenmiş olmalıdır.

Teklif adımları:

Cüzdan Kredisi, yalnızca Booking Wallet ödemelerini kabul eden tesislerde kullanılabilir.

1.

www.booking.com/mastercard sayfasına gidin

Ödemesi önceden kazanılan Cüzdan Kredisi ile rezervasyonlar ek kredi kazanmaya uygun olmayabilir.

2.

Booking.com’a kayıt olun ya da giriş yapın.

Booking.com B.V.'nin vereceği maksimum Cüzdan Kredisi, rezervasyon başına 1.000 Euro'dur.

3.

Varış yeri ya da tercih edilen tesis türüne göre arama yapın.

Cüzdan Kredisi yalnızca rezervasyonu yapan kullanıcıya verilecektir.

4.

Rezervasyonu tamamlamak için uygun bir Mastercard Banka ya da Kredi Kartı kullanın.

Cüzdan Kredileri’nin zaman zaman Booking.com tarafından belirlenen bir son kullanma tarihi vardır.
Farklı krediler için farklı son kullanma süreleri geçerli olabilir. Her Cüzdan Kredisi’nin son kullanma tarihi,
kullanıcı hesabı ayarları bölümünde bulunabilir.

Detaylar ve gereksinimler:
Bu promosyon sadece kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve şu ülkelerde basılan Banka ve Kredi
kartlarıyla kullanılabilir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık.
Not: Fransa, Yunanistan, Almanya, Belçika ve Lüksemburg'da bulunan kart sahipleri %10'a kadar para
iadesi alır

Bu promosyon Booking.com uygulamasıyla yapılan rezervasyonlarda kullanılamaz.
İptal edilen ve ”tamamlanmayan" rezervasyonlarda kullanılamaz.
Ödül, konaklama tamamlandıktan an az 64 takvim günü sonra aktarılacaktır.
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Kredi kartı kabul etmeyen tesisler teklif için uygun değildir. Bunlar, ödeme şekli olarak yalnızca nakit kabul
eden ve sayfalarında ”para iadesi" rozeti görüntülenmeyen tesislerdir.

TEKLİF
SAYFASINA
GERİ DÖN

Rezervasyon Cüzdanı’nın ve Cüzdan Kredisi’nin tam kullanım koşulları burada özetlenmiştir (giriş
yapılması gerekir). Özetlenmiş kullanım koşullarının içerikleriyle ilgili bir tutarsızlık ya da çelişki olması
halinde yasalar elverdiği ölçüde tüm kullanım koşulları geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
Bu teklif, Booking.com şartlar ve koşullarına tabidir. Anlaşmazlık durumunda Booking.com'un
kararı belirleyici olacaktır.
Promosyonun tüm koşulları, rezervasyonun yapıldığı anda yerine getirilmelidir; geriye dönük
iddialara izin verilmeyecektir.
Teklifle ilgili başvurular ve merak edilenler için Booking.com Müşteri Hizmetleri ile iletişime
geçin: https://www.booking.com/content/contact-us.html
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Teklif Şartları ve Koşulları

Teklif 1: Disneyland® Paris’in görülecek yerleri ve sesleri arasında rehberli bir tura katılın
Teklif 2: Mastercard kart sahipleri Disney* Park Theatre’da istedikleri koltuğa oturabilir
Program tanımı Teklif 1
Disney® Parks'ı bu kadar büyülü kılan şeyin ardındaki sırları paylaşacak bir
rehberle harika bir keşfe çıkın. Yolculuğunuzda Walt’ın ilham kaynağını, neden
belirli temaları seçtiğini ve vizyonunun bugün nasıl hayata geçirildiğini
öğreneceksiniz.

30 Nisan 2023’e kadar geçerlidir

Kart sahibi uygunluğu:

VIP Tur: Özel rehber eşliğinde 5 saatlik tur (en fazla 10 katılımcı), özel
asistanlık servisi (restoran rezervasyonu gibi) ve iki Disney parkındaki
atraksiyonlara doğrudan erişim. VIP paketi satın alırken Mastercard kart
sahiplerine tura ek bir saat daha teklif edilecektir.

Teklif geçerliliği:

Fiyatlandırma ve uygunluk rezervasyon sırasında kontrol edilmelidir.
Turlarla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

(Lütfen bu teklifin tanıtımını yapmadan önce parkın yeniden açılış tarihlerini kontrol edin)

Ön Ödemeli, Banka, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World
Black Edition, World Elite & Business kart sahipleri
Disneyland® Paris’te geçerlidir

Bölge uygunluğu:
Kart sahibinin kartının basıldığı ülkede ve Avrupa ile Rusya’da geçerliliği
olan kartlarla kullanılabilir

Kart sahipleri teklifi nasıl kullanır:
Teklif 1: City Hall (Disneyland® Park) ya da Studio Services’da (Walt
Disney Studios® Park) rezervasyon yapın ve Mastercard® ile ödeyin
Teklif 2: Mastercard'da City Hall veya Studio Services'de müsaitlik
durumunu kontrol edin ve Mastercard’ınızı göstererek kuponunuzu alın.
Gösteri başlamadan 30 dakika önce tiyatroda istediğiniz koltuğa
oturmak için kuponunuzu gösterin
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TEKLİF
LİSTESİNE
GERİ DÖN

Program tanımı Teklif 2
Mastercard kart sahipleri, Disneyland® Paris ziyaretleri sırasında Disney®
Parks’taki seçili tiyatrolarda bir gösteride istedikleri koltuğa oturma hakkına
sahiptir.
En az bir yetişkinle birlikte kart sahibi ve beraberindeki dört kişi için geçerlidir.
Uygunluk durumuna göre değişebilir. Kart sahibi başına günlük bir rezervasyon.

Gösterilerle ilgili daha fazla bilgiye lütfen rezervasyon sırasında mekanda erişin.

Şartlar ve Koşullar
Tüm detaylar, şartlar ve koşullar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
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Geçerlilik süresi:

Rehberli Tur: Rehber eşliğinde 2 saatlik tur (en fazla 10 katılımcı).
Mastercard kart sahipleri, tur paketi ile birlikte bir atraksiyona doğrudan
erişim ve bir gösteri için istenen koltuğa oturma hakkına sahip olacak.

Şartlar ve Koşullar
Teklifi kullanmak için geçerli bir Mastercard® ön ödemeli kart, banka ya da kredi
kartı ile ödeme yapmak gerekir.

Yalnızca Mastercard® kart sahipleri için VIP veya Rehberli Tur’un gerçekleştiği
gün geçerlidir. Bu teklif için rezervasyon yaptıran kart sahipleri, en az 18 yaşında
olmalıdır. Tur yükseltmelerinin "Tower of Terrors" turu için geçerli olmadığını
lütfen unutmayın.
1.

Kurumsal kartla yapılan ödemeler, kartı veren kuruluşun belirlediği koşullara
tabidir. Fotoğraflı kimlik gerekebilir.

2.

VIP Özel Tur: kart sahibinin yanı sıra maksimum 9 kişi için için geçerlidir,
katılımcılar arasında en az bir yetişkin bulunmalıdır. Bir saatlik uzatma Tura
bağlıdır ve ardışık olmalıdır.

3.
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Rehberli Tur: kart sahibinin yanı sıra maksimum 4 kişi için için geçerlidir,
katılımcılar arasında en az bir yetişkin bulunmalıdır. Özel bir tur değildir. Bir
atraksiyona doğrudan erişim ve ziyaret günündeki uygunluğa bağlı olarak
bir gösteriye ücretsiz rezervasyon içerir.

4.

VIP veya Rehberli Tur gününde Disney® parklarına erişim, her kişi için geçerli
bir bilet gerektirir.

5.

Bir saat uzatma, bir atraksiyona doğrudan erişim ve tiyatro koltuğu
rezervasyonu gibi ücretsiz avantajlar yeniden satılamaz, devredilemez, iade
edilemez veya değiştirilemez.

6.

VIP ve Rehberli Turlar’ın maliyetleri ve koşulları hakkında lütfen Disneyland®
Paris’in yetkili personeline danışın.

TEKLİF
SAYFASINA
GERİ DÖN

Tercih Edilen Gösteri Koltukları
Sadece Mastercard® kart sahipleri için ziyaret gününde ücretsiz hizmet. Uygunluk
durumuna bağlı olarak varış sırasına göre değerlendirme yapılır.
1.

Geçerli ve kişinin adına düzenlenmiş Mastercard® banka ve kredi kartları ile
kullanılabilir. Kart sahibi 18 yaşından büyük olmalıdır.

2.

Fotoğraflı kimlik gerekebilir. Katılımcılar, ziyaret gününde Disney® Parks'a
erişmek için geçerli bir bilete sahip olmalıdır. Kart sahibinin yanı sıra maksimum
4 kişi için için geçerlidir, katılımcılar arasında en az bir yetişkin bulunmalıdır.

3.

Kart sahibi başına günlük bir rezervasyon mümkündür.

4.

Rezervasyonlar gösteri başlamadan en az bir saat önce yapılabilir. Her
katılımcı, kupon şeklinde bir rezervasyon onayı alacaktır. Katılımcılar, gösteriden
en geç 30 dakika önce tiyatroda olmalıdır.

5.

Boş yerler gösteriden 10 dakika önce yayınlanacaktır. Rezervasyon, koltukları
garanti eder, ancak öncelikli erişim sağlamaz.

6.

Kuponlar yeniden satılamaz, devredilemez veya iade edilemez ve kaybolma
veya çalınma durumunda değiştirilemez. Koltuk günlük tahsisi Müsaitlik
durumuna bağlıdır.

7.

Gösteri saatleri ve mekanları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir, gösteri
ertelenebilir veya iptal edilebilir. Güncel bilgileri lütfen mekanda kontrol edin.
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VIP ve Rehberli Turlar

Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Sadece tam fiyatlı
ürünler. Diğer tekliflerle birleştirilemez. İstisnalar olabilir.
31/12/21’de sona erer. Tüm Ş&K [LINK]

Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Diğer tekliflerle
birleştirilemez. İstisnalar olabilir. 31/12/21’de sona
erer. Tüm Ş&K [LINK]

Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Diğer tekliflerle
birleştirilemez. 10 £’a kadar indirim. İstisnalar olabilir.
31/12/21’de sona erer. Tüm Ş&K [LINK]

Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Diğer tekliflerle
birleştirilemez. İstisnalar olabilir. 31/12/21’de sona
erer. Tüm Ş&K [LINK]

Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Diğer tekliflerle
birleştirilemez. İstisnalar olabilir. 31/12/21’de sona erer.
Tüm Ş&K [LINK]

Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Kayıt gereklidir.
Sadece tam fiyatlı ürünler. İstisnalar olabilir.
Maksimum beş kullanım. Diğer tekliflerle
birleştirilemez. İtalya’da kısıtlamalar olabilir,teklif Asya
Pasifik’te ve Rusya’da geçerli değildir. 31/12/21’de
sona erer. Tüm Ş&K [LINK]

Standart %10 Teklif
Mastercard Gold, Platinum, World, World Black Edition, World
Elite & Business Kart. Sadece seçili markalar. Sadece tam fiyatlı
ürünler, minimum harcama gerekir. Bölge istisnaları olabilir.
31/12/21’de sona erer. Tüm Ş&K https://prf.hn/l/K3joqp9
Ücretsiz Teslimat
Sadece Mastercard Gold, Platinum, World, World Black Edition,
World Elite, Business Kart. Sadece seçili markalar ve tam fiyatlı
ürünler. Minimum harcama gerekir. Bölge istisnaları olabilir. Diğer
tekliflerle birleştirilemez. 31/12/21’de sona erer. Tüm Ş&K
https://prf.hn/l/7BnqDb2
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Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Diğer tekliflerle
birleştirilemez. 10 £’a kadar indirim. İstisnalar olabilir.
31/12/21’de sona erer. Tüm Ş&K [LINK]
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Kısa Şartlar ve Koşullar: E-Ticaret Teklifleri

Kısa Şartlar ve Koşullar: Seyahat
Teklifleri

Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Sadece katılımcı
bölgeler. Para iadesi, tesis türüne göre %3 ve %6 arasında
değişir. 28/02/21’de sona erer. Tüm Ş&K burada.
Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Sadece katılımcı
Village’lar. İndirimler değişebilir. Diğer tekliflerle
birleştirilemez. 31/12/21’de sona erer. Tüm Ş&K burada.
Teklif 1 & 2: 18 yaş üstü Mastercard kart sahipleri.
Sadece ziyaret gününde geçerlidir. Kişi sayısıyla ilgili
kısıtlamalar vardır. 30/04/23’te sona erer. Tüm Ş&K
[LINK]
Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Sadece çevrimiçi
rezervasyonlar. Diğer tekliflerle birleştitilemez.
31/12/21’de sona erer. Tüm Ş&K [LINK]
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Teklif 1: 23+ Sadece Mastercard Ön Ödemeli (sadece ön
ödemeli rezervasyonlar) & Standard kart sahipleri. Müsaitlik
durumuna bağlıdır. İndirimler değişebilir. İstisnalar olabilir.
31/03/21’de sona erer. Tüm Ş&K burada.
Teklif 2: Sadece Mastercard Gold, Platinum, World, World
Black Edition, World Elite, Business Kart. Sadece yeni
kayıtlar. İndirimler değişebilir. 31/03/21’de sona erer. Tüm
Ş&K [LINK]
Tüm Mastercard kartlarda geçerlidir. Sadece katılımcı oteller.
31/03/21’de sona erer. 31/09/21’e kadar yapılan
konaklamalarda geçerlidir. Diğer tekliflerle birleştirilemez.
İstisnalar olabilir. Tüm Ş&K burada.
Standart Teklif:
Sadece Mastercard Ön Ödemeli, Maestro, Banka, Standard &
Gold Kart. Sadece katılımcı oteller. Müsaitlik durumuna
bağlıdır. 31/12/21’de sona erer. Tüm Ş&K burada.
Premium Teklif:
Sadece Mastercard Platinum, World, World Black & World
Elite Kart. Sadece katılımcı oteller. Müsaitlik durumuna
bağlıdır. 31/12/21’de sona erer. Tüm Ş&K burada.

©2020 Mastercard. Proprietary and Confidential

Teklif 1:
Sadece Mastercard Gold, Platinum, World ve Business
kredi kartları. Müsaitlik durumuna bağlıdır. İndirimler
değişebilir, kayıt gereklidir. 31/12/21’de sona erer. Tüm
Ş&K burada.
Teklif 2:
Sadece World Black ve Elite kredi kartları. Müsaitlik
durumuna bağlıdır. İndirimler değişebilir, kayıt gereklidir.
31/12/21’de sona erer. Tüm Ş&K burada.

Daha fazla
bilgi için
Tony Temple Ortaklıklar Direktörü
Katie Skilton Senior Ortaklıklar Hesap Yöneticisi
mastercard.privileges@biggroup.co.uk

Lütfen cc’ye ekleyin:
Nika Afanaseva Müdür, Satıcı & Ortak Pazarlaması Avrupa
Nika.Afanaseva@mastercard.com
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Bu Portfolyoda sunulan ayrıntılardan herhangi biri hakkında daha
fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda veya bu teklifleri kullanırken
herhangi bir yardıma ihtiyacınız olduğunda ve tüm onaylar için
lütfen iletişime geçin:

