
Mastercard® Ayrıcalıklar
Dünyası 2019
(Ocak 2019 itibari ile geçerlidir)
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Mastercard Ayrıcalıklar Dünyası

Bu kılavuz, Mastercard premium kart sahipleri tarafından 
2019 yılı boyunca yararlanılabilecek ayrıcalıkları içerir.

Mastercard; ücretsiz elit üyelik fırsatı ile, World Elite™ 
Mastercard®, World Mastercard®, Platinum Mastercard®, Gold 
Mastercard® ve Mastercard® Business Card dahil olmak üzere
premium kart sahiplerine global seyahat ve alışveriş 
ortaklarında segment yükseltmeleri, indirimler ve diğer 
benzersiz avantajlar sunmaktan memnuniyet duyar.
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Konaklama 
ayrıcalıkları
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Intercontinental Hotels Group (IHG®)

Avrupa portföyünde %30'a varan konaklama indirimi

Geçerlilik Süresi:

Geçerli Olan Yerler:

Kart kullanıcıları tekliften nasıl yararlanabilir?

Program Detayları

Kart Kullanıcıları İçin Şartlar ve Koşullar

31 Mart 2019 tarihine kadar yapılan ve konaklamanın 31 Aralık 
2019 tarihine kadar gerçekleştirileceği rezervasyonlar için geçerlidir.

Programa katılan Avrupa'daki oteller

www.ihg.com/mastercard

Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Crowne Plaza® Hotels and Resorts,
Hotel Indigo® ve Staybridge Suites® otellerinde hafta sonu
konaklamalarında %30'a varan, ayrıca Intercontinental® Hotels and
Resorts ve Kimpton® Hotels and Restaurants’da hafta sonu kahvaltı
dahil konaklamalarda %20‘ye varan indirimin keyfini çıkarın.

IHG otelleri, dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor, güveniliyor ve
seviliyor. Mastercard’la seyahat ettiğinizde, IHG’nin ülkenizde ve Avrupa'da
sunduğu 100.000'den fazla oda arasından çekici fiyatlarla seçim
yapabilirsiniz.

Programa katılan otellerdeki indirimden yararlanmak için müsaitlik
durumuna bağlı olarak 21 gün önceden rezervasyon yaptırın.

Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız (ayrıca web sayfasında 
da bilgiler sunulmaktadır).

http://www.ihg.com/mastercard


©
2

0
1

8
 M

a
st

e
rc

a
rd

. P
ro

p
ri

e
ta

ry

1. %30 Best Flex indirimi, standart çift kişilik/iki yataklı odayı paylaşan iki yetişkin için, oda 
başına gecelik en iyi esnek fiyatın ortalama %28 indirimli fiyatı (KDV dahil) anlamına 
gelmektedir. 

2. Rezervasyonunuz kalacağınız ilk gecenin en az 21 gün öncesinde yapılmalıdır.

3. Teklif, Cuma, Cumartesi ve Pazar gecelerindeki konaklamalar için geçerlidir (sınırlı sayıdaki 
hafta içi kullanım için lütfen rezervasyon sırasında bilgi alınız).

4. Tekliften yalnızca, ilgili üyelik giriş kimliği ve şifresi olan uygun katılımcılar yararlanabilir. Üye 
kimliği veya IHG belgesi check-in esnasında uygunluk belgesi olarak gerekecektir. 

5. Teklif uygun olmayan üçüncü şahıslara gönderilemez, yayılamaz veya dağıtılamaz veya 
teklifi bu kişilerin kullanmaları sağlanamaz. Tekliften yararlanarak, bu hüküm ve koşulları 
kabul ettiğinizi teyit etmektesiniz.

6. Bu teklif sadece internet sitesi üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçerlidir. Müşteri 
Hizmetleri Hattı üzerinden yapılacak rezervasyonlarda %30’a varan indirim geçerli 
olmayabilir.

7. Bu teklif kapsamında yapılan konaklamalar için IHG® Rewards Club puanı verilecektir.

8. Teklif sadece programa katılan Avrupa'daki Crowne Plaza® Hotels and Resorts, Hotel 
Indigo®, Holiday Inn®, Holiday Inn Express® ve Staybridge Suites® otellerinde geçerlidir.

9. Teklif, 1 Ocak 2019 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan ve konaklamanın 1 Ocak 
2019 ile 31 Aralık 2019 arasında gerçekleştirileceği rezervasyonlarda geçerlidir.

10. Tüm rezervasyonlar, katılan otellerde bu teklif için tahsis edilen odalara bağlıdır.

11. Teklif, kahvaltı dahil olan Holiday Inn Express® ve Staybridge Suites otelleri hariç, sadece 
oda rezervasyonları (kahvaltı dahil değildir) için geçerlidir.

12. Ödemenin tamamının rezervasyon esnasında yapılması gerekmektedir. Değişiklik ve ücret 
iadesi yapılmayacaktır (yasaklandığı durumlar hariç).

13. Bu teklif, diğer herhangi bir teklif veya promosyon ile birlikte kullanılamaz. Bu tekliften IHG® 
Rewards Club puanı kullanılarak yararlanılamaz.

IHG Şartlar ve Koşullar

1. %30’ varan indirim koşulları

1. %20 Partner indirimi, standart çift kişilik/iki yataklı odayı paylaşan iki yetişkin için, oda başına 
gecelik en iyi esnek fiyatın ortalama %18 indirimli fiyatı (KDV dahil) anlamına gelmektedir.

2. Rezervasyona en fazla iki misafir için oda ve kahvaltı dahildir.

3. Rezervasyonunuz kalacağınız ilk gecenin en az 21 gün öncesinde yapılmalıdır.

4. Rezervasyon bir Cuma veya Cumartesi gecesini içermelidir.

5. Tekliften yalnızca, ilgili üyelik giriş kimliği ve şifresi olan uygun katılımcılar yararlanabilir. Üye 
kimliği veya IHG belgesi check-in esnasında uygunluk belgesi olarak gerekecektir. 

6. Teklif uygun olmayan üçüncü şahıslara gönderilemez, yayılamaz veya dağıtılamaz veya teklifi bu 
kişilerin kullanmaları sağlanamaz. Tekliften yararlanarak, bu hüküm ve koşulları kabul ettiğinizi 
teyit etmektesiniz.

7. Bu teklif sadece internet sitesi üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçerlidir. Müşteri Hizmetleri 
Hattı üzerinden yapılacak rezervasyonlarda %30’a varan indirim geçerli olmayabilir.

8. Bu teklif kapsamında yapılan konaklamalar için IHG® Rewards Club puanı verilecektir.

9. Teklif sadece programa katılan Avrupa'daki InterContinental Hotels and Resorts, ve Kimpton
Hotels and Restaurants otellerinde geçerlidir.

10. Teklif, 1 Ocak 2019 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan ve konaklamanın 1 Ocak 2019 ile 
31 Aralık 2019 arasında gerçekleştirileceği rezervasyonlarda geçerlidir.

11. Tüm rezervasyonlar, katılan otellerde bu teklif için tahsis edilen odalara bağlıdır.

12. Ödemenin tamamının rezervasyon esnasında yapılması gerekmektedir. Değişiklik ve ücret iadesi 
yapılmayacaktır (yasaklandığı durumlar hariç).

13. Bu teklif, diğer herhangi bir teklif veya promosyon ile birlikte kullanılamaz. Bu tekliften IHG® 
Rewards Club puanı kullanılarak yararlanılamaz.

2. 20%’ye varan indirim koşulları
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Hotels.com

Bağımsız ve yerel zincir otellerdeki rezervasyonlarda %10'a varan
indirim* ve Mastercard kart sahiplerine çeşitli diğer indirimler

Geçerlilik Süresi:

Kart kullanıcıları tekliften nasıl yararlanabilir?

Program Detayları

Kart Kullanıcıları İçin Şartlar ve Koşullar

31 Aralık 2019 tarihine kadar (31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak
seyahatler için).

Bazı istisnalar dışında, tüm global otel rezervasyonları için geçerlidir.

Daha fazla bilgi için : http://tr.hotels.com/otel-
firsatlari/Mastercard/?rffrid=mdp.hcom.GL.403.000.00 

Programa katılan bağımsız ve yerel zincir oteller için hotels.com
üzerinden yaptığınız rezervasyonlarda ödemeyi Mastercard ile
yaptığınızda %10 indirim’den yararlanırsınız.

Romantik bir hafta sonu geçirmek, dinlenmek veya ailenizle kültürel bir
deneyim yaşamak isterseniz, hotels.com'da programa katılan En İyi
Fiyat Garantili otellerde geçerli bu indirimden yararlanın.

İhtiyaçlarınızı daha ayrıntılı olarak görüşmek veya ek teklifler ve
promosyonlardan yararlanmak için lütfen yerel Mastercard temsilcinizle
iletişime geçin.

*İstisnaları bulunmaktadır.

Geçerli Olan Yerler:

Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız (ayrıca web sayfasında 
da sunulmaktadır).

http://tr.hotels.com/otel-firsatlari/Mastercard/?rffrid=mdp.hcom.GL.403.000.00
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Hotels.com Şartlar ve Koşullar

Temel Şartlar: Teklife dahil olmayanlar:
Otel İstisnaları ve Temel Hükümler için aşağıdaki linki kontrol ediniz.
https://tr.hotels.com/sayfa/tr-hotel-exclusions/?pos=HCOM_TR&locale=tr_TR

Türkiye internet sitesi adresi:
http://tr.hotels.com/otel-firsatlari/Mastercard/?rffrid=mdp.hcom.GL.403.000.00 

• Kupon, programa katılan ön ödemeli En İyi Fiyat Garantili bir otelde yapılan yeni bir 
rezervasyon için geçerlidir. Bu kupon, grup seyahat servisi aracılığıyla yapılan 
rezervasyonlar, doğrudan otelde ödenen rezervasyonlar, döviz olarak ödenen 
rezervasyonlar, kampanyaya dahil olmayan oteller için yapılan rezervasyonlar veya bu 
kuponun alınmasından önce yapılan rezervasyonlar için kullanılamaz.

• Katılımcı oteller değişebilir. Rezervasyon başına yalnızca bir kupon kullanılabilir ve kupon 
diğer tekliflerle birleştirilemez. Genel rezervasyon Şart ve Koşulları geçerlidir ve tüm 
rezervasyonlar müsaitlik durumuna bağlıdır. Kupon, nakde dönüştürülemez ve aktarılamaz 
veya satılamaz.

• Kupon vergi, harç veya ek masraflar için geçerli değildir ve rezervasyondaki diğer odalar için 
tam fiyat ödenmesi zorunludur. Ekstra misafirler, telefon görüşmeleri, iptal ücretleri, 
otopark veya diğer masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ek ücretler 
müşterinin sorumluluğundadır ve rezervasyon sırasında veya doğrudan otelde kalırken 
ödenmelidir.

• Kuponun tarafınızdan uygun olmayan şekilde kullanılması yasaktır ve sahtekarlık olarak 
yorumlanabilir.

• Teklifin herhangi bir zamanda değiştirilmesi veya geri çekilmesi saklı tutulmaktadır ve 
kuponun spekülatif, sahte veya hileli rezervasyonlar yapılmasında kullanıldığı durumlarda 
rezervasyonları iptal etme hakkı saklı tutulmaktadır.

• Tek kullanımlık kuponlar yalnızca bir defa kullanılabilir ve uygun bir rezervasyon yapıldıktan 
sonra tamamen kullanılmış sayılır. İade edilmez veya değiştirilmez ve kuponun kısmen 
kullanılması durumunda geri ödeme yapılmaz. Çok kullanımlı kuponlar, maksimum beş 
rezervasyonda kullanılabilir ve bireysel kupon hüküm ve koşullarında belirtilen kısıtlamalar 
uyarınca tamamen kullanılmış sayılır.

• Belirli bir kuponun hüküm ve koşullarında aksi belirtilmedikçe, kupon kullanılarak yapılan 
otel rezervasyonları Hotels.com Rewards™ gecelerinden sayılmaz. Azami kullanım, 
rezervasyon tarihleri, seyahat tarihleri gibi diğer kısıtlamalar uygulanacaktır.

https://tr.hotels.com/sayfa/tr-hotel-exclusions/?pos=HCOM_TR&locale=tr_TR
http://tr.hotels.com/otel-firsatlari/Mastercard/?rffrid=mdp.hcom.GL.403.000.00
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onefinestay

Portfolyo içindeki global mülkiyetlerin kullanımı için 
yapılan rezervasyonlarda  %10 indirim

Geçerlilik Süresi:

Kart kullanıcıları tekliften nasıl yararlanabilir?

31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir

Global mülkiyet olarak karılımda bulunan noktalar 

MCGLOBAL kodunu rezervasyon sürecinin 2.
adımında kullanarak ya da müşteri hizmet hattı
üzerinden telefonla rezervasyon yaparken kodu
belirterek faydalanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için : onefinestay.com

Geçerli Olan Yerler:

Program Detayları

Kart Kullanıcıları İçin Şartlar ve Koşullar

Onefinestay, Dünya üzerinde 40’tan fazla destinasyonda sizlere
dünyanın en güzel evlerinde, kusursuz bir servis anlayışıyla konaklama
fırsatı sağlar.

Karayiplerde deniz kıyısında bir malikane ya da Avrupa’nın kültür
merkezlerinin herhangi birinde, nerede olmak isterseniz, onefinestay
bünyesindeki evler yapı, alan ve rahatlık adına özenle seçiliyor.
Konaklamanız öncesi tüm evler, onefinestay tarafından, temizlenip,
konaklamaya hazır hale getiriliyor ve konaklamanızı kendi isteğinize
göre şekillendirebiliyorsunuz. Müşteri hizmetleri ekibimiz konaklamanızın
muhteşem geçmesi için her zaman hazır bekliyor.

Onestay firma olarak portföyündeki tüm mülklerini ziyaret ederek
denetlemektedir.

Mastercard kart sahipleri rezervasyon sırasında MCGLOBAL kodunu
kullanarak %10 indirimden faydalanabilirler.

Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız (ayrıca web sayfasında 
da sunulmaktadır).

onefinestay.com
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onefinestay Şartlar ve Koşullar

Temel Şartlar:

• Bu tekliften Birleşik Krallık, Avrupa ve Rusya’da ikamet eden Mastercard World, 
World Black Edition ve World Elite kart sahipleri faydalanabilir.

• Mastercard kart sahipleri onefinestay.com üzerinden rezervasyon yaparken 
MCGLOBAL kodunu kullanarak %10 indirimden faydalanabilirler. Geri iade 
işlemleri online kanallardan ya da telefon üzerinden yapılabilir.

• Tüm rezervasyonlarınız onefinestay’in hüküm ve koşullarına tabidir. Detaylı bilgi 
için: https://web.onefinestay.com/uk-accommodation-agreement/

• Hüküm ve koşullar her mülk özelinde değişebilir – bütün detaylar rezervasyon 
sırasında sizlerle paylaşılacaktır.

• Teklif 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir

https://web.onefinestay.com/uk-accommodation-agreement/
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Araç Kiralama 
Teklifleri
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Avis
Çeşitli avantajlar ve özel Mastercard indirimlerinden 
yararlanmak için Avis Preferred'e üye olun

Geçerlilik Süresi:

Geçerli Olan Yerler:

Kart kullanıcıları tekliften nasıl yararlanabilir?

Program Detayları

Kart Kullanıcıları İçin Şartlar ve Koşullar

31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir

Avrupa Bölgesi ve Rusya'da yapılan araç kiralama işlemlerinde
geçerlidir.

Mastercard, Avis Worldwide ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde, tüm Premium
ve Business kart sahiplerine, her rezervasyonda araç yüseltme, özel indirim vb.
avantajları içeren ayrıcalıklar sunmaktadır. Mastercard kart sahipleri, Avis
Preferred’e, iki yıl devam edecek şekilde ÜCRETSİZ üye olabilirler.

Bu ücretsiz üyelik avantajı sayesinde, kart sahipleri her rezervsasyonda araçlarını
yükseltme (müsaitlik durumuna bağlı olarak) ve aşağıda belirtilen indirimlerden
yararlanabilirler.

Bu teklif, kart sahiplerini, müşteri hizmetleri, kolaylık ve sadakat konusunda 
dünyanın önde gelen markalarından biriyle bir araya getirmektedir.

Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız.

İlerleyen sayfalardaki detayları inceleyiniz.

Kart Tipi
Sabit indirim Maksimum indirim

Ön ödemeli tarifeler Standart tarifeler

World Elite™ Mastercard® 
(black edition dahil)

%10-%35 %20

World Mastercard® %10 %20

Platinum Mastercard® %10 %20

Gold Mastercard® %10 %20

Mastercard® Business 
Card

%10 %20

Geçerli olan kartlar:

Gold, Platinum, World, World Black Edition, World 
Elite & Business
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Avis Ayrıcalıkları için hüküm ve koşullar

Programa kayıt işlemleri:
Mastercard kart sahipleri Avis Preferred ayrıcalıklarına 3 kolay adımda 
ulaşabilirler (sadece yeni üyeler için geçerlidir)

Kart Tipi Promosyon Kodu*

World Elite™ Mastercard® World Elite Mastercard

World Mastercard® World Mastercard

Platinum Mastercard® Platinum Mastercard

Gold Mastercard® Gold Mastercard

Mastercard® Business Card Business Mastercard

Adım 1: Kart sahibi Avis Preferred  www.avispreferred.eu adresinden kaydolur. Kart 
sahibi menüden hesap türü olarak ‘Leisure' seçer ve ilgili promosyon kodunu girer*.
Her bir kart sahibi sadece bir kez kayıt yaptırabilir ve ilgili promosyon başka bir
promosyon ile birleştirilemez.

Adım 2: Kart sahiplerine, kendilerine özel üyelik numaralarıyla Avis Preferred'den 
onay iletilecektir. Üyelik bilgileri, ilk araba kiralama işleminden kısa bir süre sonra 
iletilecektir.

Adım 3:Avis’ten araç rezervasyonu yapacak kart sahipleri
www.avisworld.com/worldelite adresine üyelik numaralarını kolayca girebilirler.

Kart sahibi kayıt formunu üyelik 
için «Bank Name» menüsünden 
banka ismini seçerek tamamlar.

Kayıt işlemi sırasında, kart 
sahiplerinden, kayıt işlemlerinin 
tamamlanması için Mastercard 
Premium Kartı ve sürücü belgesi 
numaralarının girilmesi istenir.

1. Teklif, Avis standart kiralama yeterlilik ölçütlerinin karşılaması ve Avis’in standart 
kiralama hüküm ve koşullarını sağlamasına bağlıdır. Detaylı bilgi için 
www.avis.com.tr ziyaret ediniz.

2. İndirim rezervasyon sırasında otomatik olarak uygulanır. Araç yükseltmeleri 
müsaitlik durumuna bağlıdır.

3. Bir Avis Lokasyon Masası’ndan, örneğin bir havaalanında, rezervasyon yapmak 
isteyen kart sahiplerinin her Avis Lokasyon Masası’nın farklı Mastercard kartlarını 
tanımasının mümkün olmadığını unutmaması gerekir.

4. Kart sahipleri arabalarını teslim alırken ve araç yükseltme talebinde bulunurken 
(uygunluk durumuna bağlı olarak) Avis Lokasyon Masası'nda Avis Preferred 
üyelik numarasını veya daimi üyelik kartını beyan etmelidir.

Ana koşullar:

Fransa’ya ait hüküm ve koşullar hakkında:
Avis’in sağladığı ayrıcalıklar Fransa’da değişkenlik göstermektedir. Fransa ile ilgili 
detayları aşağıda bulabilirsiniz. Her kart tipi Fransa’da Avis Preferred programına 
kayıt olabilir; fakat sadece World Elite ve Platinum kart sahipleri araç yükseltme 
avantajından (müsaitlik durumuna göre) faydalanabilir. 

Kart Tipi (Fransa)

Sabit indirim
Maksimum

indirim

Ön ödemeli tarifeler Standart 
tarifeler

Yerli Ziyaretçi

World Elite™ / Platinum Mastercard® En fazla %25 En fazla %25 %20

Gold Mastercard® %5 %10 %20

Mastercard® Business Card %5 %10 %20

http://www.avispreferred.eu/
http://www.avisworld.com/worldelite
http://www.avis.com.tr/
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Hertz

Geçerlilik Süresi:

Geçerli Olan Yerler:

Kart kullanıcıları tekliften nasıl yararlanabilir?

Program Detayları

Kart Kullanıcıları İçin Şartlar ve Koşullar

31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir

147 ülkeda 8500'ü aşkın lokasyonda yapılan tüm küresel kiralama
rezervasyonlarında geçerlidir.

Premium Mastercard Kart Sahipleri, prestijli Hertz Gold Plus Rewards Programına
katılabilir. Mastercard'ın Hertz ile olan ortaklığı sayesinde aşağıdaki avantajlardan 
yararlanabilirsiniz:

• Rezervasyon yapılan her araç için %15'e kadar indirim

• Programa katılan lokasyonlarda bir kere ücretsiz araç sınıfı yükseltmesi 
(Müsaitlik durumuna bağlı olarak)

• Kayıt sırasında 900 Gold Plus Rewards’a kadar bonus puan kazanımı

• Ücretsiz ek sürücü (eş veya ev arkadaşı)

• Hertz Instant Return ile daha hızlı geri dönüşler

• Dünyanın en yoğun havaalanlarından 50'sinde kuyruk ve turnikede sıra 
beklemeden hizmet 

• Dünya genelinde 1.000'den fazla yerde hızlandırılmış Gold servis.

Detayları inceleyiniz. Kart Kullanıcıları için geçerli Şartlar ve Koşullar’a
rezervasyon yaptığınız web adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

Her kiralamada sınıf yükseltme ve %15 indirim için Hertz Gold Plus Rewards’a katılın. 
Premium kart sahipleri için ücretsiz sınıf yükseltme imkanı.

İlerleyen sayfalardaki detayları inceleyiniz.

Geçerli olan kartlar:

Platinum, World, World Black Edition, World Elite & 
Business
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Hertz Ayrıcalıkları için hüküm ve koşullar

Kart sahiplerinin Hertz Gold Plus Rewards® ‘e katılımı:

Kart sahipleri Hertz Gold Plus Rewards avantajlarından nasıl 
yararlanabilir?

Adım 1: Kart sahibi, Hertz Gold Plus Rewards web adresini kullanarak kayıt olur. Her 
kart sahibi sadece bir kez kayıt yaptırabilir. Aşağıdaki CDP'ler otomatik olarak özel 
web bağlantısına ve kart sahibi üyelik profiline tanımlıdır.

Adım 2: Kart sahipleri kulübe kaydolduktan sonra, kişiye özel üyelik numaralarıyla
Hertz Gold Plus Rewards'den bir onay e-postası alır ve üyelik kartlarını yazdırabilirler.

Adım 3: Rezervasyonunuzu yaparken garantili indirim ve ücretsiz araç yükseltme
belgenizle işlem yapın.

1. Gold Plus bonus puanları üyenin hesabına Hertz Gold Plus Rewards®’a başarılı 
şekilde kayıt olunduğunda ve ilk araç kiralama işlemi yapıldığında 
yüklenmektedir.

2. Kart sahipleri, mevcuttaki temel puanlarına ek olarak araç kiralamalarında 
bonus puanlar kazanabilir. Puan kazanımı hakkı programa katılan Hertz 
ülkelerinde değişkenlik gösterebilir.

3. Kart sahiplerinin, kiraladıkları aracı teslim alırken Hertz temsilcisine araç 
yükseltme kuponunu sunması gerekir.

4. Doğrudan bir Hertz Lokasyon Masası’ndan, örneğin bir havaalanında, 
rezervasyon yapmak isteyen kart sahiplerinin her Hertz Lokasyon Masası’nın 
farklı Mastercard kartlarını tanımasının mümkün olmadığını unutmaması 
gerekir. 

5. Teklif, Hertz standart kiralama yeterlilik kriterlerinin karşılanması ve Hertz 
standart hüküm ve koşullarını kabul etmesi koşuluyla kullanılabilir. Detaylı bilgi 
için www.hertz-Europe.com ziyaret ediniz.

6. Hertz Gold Club Rewards’in ücretsiz üyelik süresi iki yıldır, 24 ay boyunca 
geçerlidir, kart sahibinin bu süre içinde bir kez araç kiralamaması durumunda 
geçerliliği sona erer 

7. Bu teklif sadece yeni Hertz Gold Plus Rewards üyeleri için geçerlidir. Mevcut 
üyeler faydalanamaz.

Ana koşullar:

Kart Türü CDP
Numarası

Garantili İndirim 
Oranı

Sınıf yükseltme belgesini 
yüklemek için

World Elite 
Mastercard™

795089 En fazla %15
www.hertz-

europe.com/worldelite

World Mastercard 795090 En fazla %15
www.hertz-

europe.com/world

Platinum Mastercard 795094 En fazla %10
www.hertz.com/mc/pla

tinum

Mastercard Business 
Card

795092 En fazla %10 www.hertz.com/mc/sb

Adım 4: Kart sahiplerinin, en iyi fiyat indirimlerinden yararlanmak ve araç yükseltme 
kuponu* alması için üye numarasını girmesi yeterlidir. İndirim rezervasyon sırasında 
yapılır. Kart sahipleri, rezervasyon sırasında araç yükseltme belgesini yazdırmalı ve 
göstermelidir.

http://www.avis.com.tr/
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Heathrow Express

Express ve business first biletlemelerde %12 kazanın

Geçerlilik Süresi:

Geçerli Olan Yerler:

Kart kullanıcıları tekliften nasıl yararlanabilir?

31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir

www.heathrowexpress.com üzerinden yapılan rezervasyonlar için 
geçerlidir.

https://www.heatrowexpress.com/mastercard

Geçerli olan kartlar:

Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, 
World Black Edition, World Elite & Business

Program Detayları

Kart Kullanıcıları İçin Şartlar ve Koşullar

Heathrow Express, Heathrow Havalimanı ve Londra arasında seyahat etmenin en 
akıllıca yöntemidir. Trafiğe takılmadan, taxi sırası beklemeden, durakta beklemeden 
direk olarak Londra merkezine 

• Rezervasyon yapılan her araç için %15'e kadar indirim

• Programa katılan lokasyonlarda bir kere ücretsiz araç sınıfı yükseltmesi 
(Müsaitlik durumuna bağlı olarak)

• Kayıt sırasında 900 Gold Plus Rewards’a kadar bonus puan kazanımı

• Ücretsiz ek sürücü (eş veya ev arkadaşı)

• Hertz Instant Return ile daha hızlı geri dönüşler

• Dünyanın en yoğun havaalanlarından 50'sinde kuyruk ve turnikede sıra 
beklemeden hizmet 

• Dünya genelinde 1.000'den fazla yerde hızlandırılmış Gold servis.

Detayları inceleyiniz. Kart Kullanıcıları için geçerli Şartlar ve Koşullar’a
rezervasyon yaptığınız web adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.heathrowexpress.com/
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Alışveriş Teklifleri
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Avrupadaki Chic Outlet Shopping® Merkezleri

Geçerlilik Süresi:

Geçerli Olan Yerler:

Kart kullanıcıları tekliften nasıl yararlanabilir?

Program Detayları

31 Aralık 2018 tarihine kadar

Avrupa'daki dokuz adet outlet merkezinde

https://www.chicoutletshopping.com/mastercard-euprem

Anya Hindmarch, Bally, Dior Homme and Stella McCartney dahil lider markaların
1.000'den fazla butiğini keşfedin, alışverişinizde %60'a varan oranlarda tasarruf
ve anında vergi iadesi sağlayın*.

Outlet fiyatına ek %10 indirim sağlayan VIP Card ile kendinizi ödüllendirin. (En
yüksek indirim dönemlerinde geçerli değildir).

Tüm kart sahipleri %15 indirimli Alışveriş Paketi, Şoför Hizmeti ve Shopping
Express® kuponunun keyfini çıkarabilir.

Yukarıdakilere ilave olarak, World Elite, World ve Platinum kart sahipleri, mümkün
olan yerlerde, bu bölgelerdeki VIP Salonları kullanabilirler. Bunun için 48 saat
öncesinden events@chicoutletshopping.com adresine e-posta göndererek
rezervasyon yapılmalıdır.

Bu teklif Londra yakınındaki Bicester Village on, Dublin yakınındaki Kildare Village,
Paris yakınındaki La Vallée Village, Madrid yakınındaki Las Rozas Village,
Barcelona yakınındaki La Roca Village, Milan ve Bologna yakınındaki Fidenza
Village, Bürüksel, Antwerp ve Köln yakınındaki Maasmechelen Village, Frankfurt
yakınındaki Wertheim Village ve Münih yakınındaki Ingolstadt Village’te geçerlidir.

* Hüküm ve koşullara tabidir. Ayrıntılar için katılımcı mağazalardan bilgi alabilirsiniz.

Kart Kullanıcıları İçin Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız (ayrıca web sayfasında 
da sunulmaktadır).

Chic Outlet Shopping® Merkezlerinde indirimlerden yararlanın

https://www.chicoutletshopping.com/mastercard-euprem
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Chic Outlet Shopping® Şartlar ve Koşullar

Chic Outlet Shopping®’in bu promosyon teklifi, sadece Avrupa'da basılan Mastercard kredi kartı sahiplerinin

("Müşteri") yararlanması için düzenlenmiştir ve Value Retail PLC (" Value Retail ") tarafından sağlanmaktadır.

Bu teklif için aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerlidir:

1. Bu promosyon teklifi Müşterilere 31 Aralık 2018 tarihine kadar sunulmaktadır.

2. VIP Card

2.1  Özel VIP Card Davetiyesini Outlet Karşılama, Ziyaretçi veya Turist Danışma Merkezi'nde sunan 

müşterilerimiz, (uygunluk durumuna ve bir Outlet Merkezinde geçerli olabilecek «en yüksek indirim 

dönemlerine" bağlı olarak) ücretsiz bir "VIP Kart" alma hakkına sahip olacaklardır. Bu kart, 

programa katılan Chic Outlet Shopping® Merkezlerinde (aşağıda belirtilen) seçili butiklerde %10 

indirim sağlayacaktır.

2.2 VIP Kartı sadece verildiği tarihte ve verildiği Chic Outlet Shopping® Village'de geçerlidir ve 

programa katılan her butikte sadece bir kez kullanılabilir. VIP Kartı, yalnızca VIP Kartın verildiği 

Merkezdeki katılan outlet butiklerinde kullanılabilir ve %10 indirimden yararlanabilmek için alışveriş 

sırasında gösterilmelidir.

2.3 VIP Card'ın geçerliliği ve kullanımı ile ilgili tüm hüküm ve koşullar VIP Kartın verilmesi sonrasında 

sağlanacaktır ayrıca istendiğinde programa katılan ilgili Outlet Merkezinin Karşılama, Ziyaretçi veya 

Turist Danışma Merkezi ve web sitesinden alınabilir.

2.4 VIP Card, "Daha Fazla İndirim" veya «En Yüksek İndirim" dönemlerde kullanılamaz. VIP Card’ın  

kullanılamayacağı " En Yüksek İndirim" dönemlerine ilişkin tüm ayrıntılar, ilgili Outlet Karşılama, 

Ziyaretçi veya Turist Danışma Merkezi'nde sağlanacak ayrıca ilgili Outlet’in web sitesinde veya 

https://www.chicoutletshopping.com/en/experience/chic-travel/shop/packages adresinden de 

erişilebilecektir.

2.5 Value Retail katılan butiklerin temsilcisi olarak görev yapmaktadır ve VIP Card, Value Retail ile 

Müşteri arasında VIP Card tarafından sunulan indirim veya başka bir avantaj şeklinde hiçbir 

sözleşme ilişkisi oluşturmaz. Katılan bir butiğin VIP Card’ı ödüllendirmemesi durumunda, Müşterinin  

Value Retail'e karşı herhangi bir hak talebinde bulunma hakkı yoktur ve bunlardan feragat eder ve 

bu durumda Müşteri hakkını sadece programa katılan butiklerden talep edebilir.

2.6 Value Retail veya Value Retail ile aynı şirket grubunun üyeleri (i) katılan butiklerin zaman zaman 

duyurduğu veya satış yaptığı fiyatlar hakkında herhangi bir sorumluluk almaz; ve (ii) Müşterinin ilgili 

katılımcı butikten VIP Card ile alabileceği mallarla ilgili herhangi bir garanti vermez (bunlarla sınırlı 

olmamak üzere bunların kalitesi dahil).

3. Shopping Express™ 

3.1. https://www.chicoutletshopping.com/en/experience/chic-travel/chic-travel üzerinden programa 

katılan herhangi bir Chic Outlet Shopping® Merkezi için  Shopping Express™ hizmeti satın alırken 

promosyon kodunu giren Müşteriler Shopping Express™ bilet ücretlerinde indirim kazanır. 

3.2. Bu promosyon teklifi sadece programa katılan Chic Outlet Shopping® Merkezlerinde ve 

www.chicoutletshopping.com adresindeki Shopping Express™ rezervasyon uygulamasıyla 

bağlantılı olarak kullanılabilir. 

4. Alışveriş Paketleri 

4.1      https://www.chicoutletshopping.com/chic-travel üzerinden programa katılan herhangi bir Chic 

Outlet Shopping® Merkezi için Alışveriş Paketi satın alırken promosyon kodunu giren müşteriler, 

Alışveriş Paketi ücretinde indirim kazanır.

4.2 Bu promosyon teklifi sadece programa katılan Chic Outlet Shopping® Merkezlerinde ve 

www.chicoutletshopping.com adresindeki Alışveriş Paketi rezervasyon uygulamasıyla bağlantılı 

olarak kullanılabilir. Bu teklif, Barselona'daki La Roca Village'de geçerli değildir.

5. Şoför Hizmeti

5.1. https://www.chicoutletshopping.com/en/experience/chic-travel/chic-travel  üzerinden 

programa katılan herhangi bir Chic Outlet Shopping® Merkezi için Şoför Hizmeti satın alırken 

promosyon kodunu giren müşteriler, Şoför Hizmeti ücretinde indirim kazanır. 

5.2. Bu promosyon teklifi sadece programa katılan Chic Outlet Shopping® Merkezlerinde ve

www.chicoutletshopping.com adresindeki Şoför Hizmeti rezervasyon uygulamasıyla bağlantılı

olarak kullanılabilir.

http://www.chicoutletshopping.com/
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Chic Outlet Shopping® Şartlar ve Koşullar

VIP Salonu

6.1 Bu teklif, sadece Avrupa'da basılan Mastercard World Elite, World ve Platinum kredi kartı sahipleri 

tarafından kullanılabilir.

6.2 Müşterilerin, rezervasyonlarını onaylamak için VIP Salonunu kullanmak istedikleri zamandan kırk

sekiz (48) saat önce traveltrade@chicoutletshopping.com adresine e-posta göndermeleri

gerekmektedir

6.3 Outlet Karşılama, Ziyaretçi veya Turist Danışma Merkezi‘ne e-posta rezervasyon onayını sunan

müşteriler, VIP Salonunu ücretsiz kullanım hakkına sahiptir (müsaitlik durumuna bağlı olarak).

6.4 VIP Salonuna giriş, karşılama merkezinde veya rezervasyon sisteminden bildirilen kullanım

saatleriyle sınırlandırılacaktır. Programa katılan Chic Outlet Shopping® Merkezindeki VIP Salonu

kullanımı ile ilgili tüm hüküm ve koşullar, Karşılama, Ziyaretçi veya Turist Danışma Merkezine e-

posta rezervasyon onayınızı gösterdiğinizde size verilecektir.

6.5 Bu VIP Salonu teklifi sadece programa katılan Chic Outlet Shopping® Merkezlerinde geçerlidir.

7. Genel Şartlar

7.1 Bu promosyon teklifi sadece programa katılan Chic Outlet Shopping® Merkezlerinde geçerlidir.
Programa katılan Outlet Merkezleri: Bicester Village, La Vallée Village, Maasmechelen Village,
Kildare Village, Wertheim Village, Ingolstadt Village, Fidenza Village, La Roca Village ve Las Rozas
Village.’dir.

7.2 Bu promosyon teklifinden yararlanma hakkı kişiye özeldir ve davetiye alan şahsa aittir ve başkasına
devredilemez. Davetiye, farklı bir kişi tarafından kullanılmak üzere herhangi bir biçimde
kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir biçimde dağıtılamaz

7.3 Bu promosyon teklifi, başka herhangi bir özel teklif, kupon veya başka bir çek ile birlikte kullanılamaz.
Bu teklifle ilintili olarak yapılan Seçim Alımlarına ilişkin belgeler daha sonra diğer sadakat programı
ortakları/programlarında mil veya puan talep etmek için kullanılamaz.

7.4 Bu promosyon teklifinde sağlanan avantajlar nakde çevrilemez.

7.5 Value Retail, bu promosyon teklifini herhangi bir zamanda geri çekme veya iptal etme hakkını saklı
tutar.

7.6 Value Retail promosyon teklifinin reddedilmesi, iptali veya geri çekilmesi veya Müşterinin bu
promosyon teklifinden yararlanamaması veya hatasından kaynaklanan herhangi bir finansal kayıp
için Müşteri'ye karşı sorumlu tutulamaz.

7.7 Bu promosyon teklifini kullanmanız, bu hüküm ve koşullarla bağlı kalmayı ve aşağıdaki adreslerden
erişilebilecek Value Retail'in gizlilik politikasını ile hüküm ve koşulları kabul ettiğinizi gösterir.
www.chicoutletshopping.com/en/legal/terms-conditions
www.chicoutletshopping.com/en/legal/privacy-policy.

7.8 Bu promosyon teklifi, kayıtlı adresi: 19 Berkeley Street, Londra, W1J 8ED, İngiltere olan Value
Retail PLC tarafından sunulmaktadır.
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Printemps

Geçerlilik Süresi:

Geçerli Olan Yerler:

Kart kullanıcıları tekliften nasıl yararlanabilir?

Program Detayları

Kart Kullanıcıları İçin Şartlar ve Koşullar

31 Aralık 2018 tarihine kadar

Paris'teki Printemps mağazası

En az 48 saat öncesinden VIP Misafir İlişkileri ile iletişime geçin:
guestrelations@printemps.com +33 (0)142 826100.
Lütfen, World Mastercard®'ınızı Bayan Mağazasının birinci katındaki
VIP Lounge'da göstererek VIP hizmetlerden yararlanmak için VIP
kartınız ile değiştirin.

Paris'in merkezindeki Printemps, dünyanın önde gelen Moda, Lüks ve Güzellik Mağazasıdır. Printemps, 
alışveriş, özel hizmetler (Misafir İlişkileri, Kişisel Alışveriş, anında vergi iadesi, özel salonlar ve dünyanın her 
yerine teslimat gibi) ve restoranlarının bulunduğu 45.000 m2'lik alanı ile simgesel bir alışveriş merkezidir. 
Printemps World ve World Elite Mastercard® kart sahiplerine çok çeşitli VIP hizmetler sunmaktan 
memnuniyet duymaktadır.

• İstek üzerine özel VIP salonumuzda karşılama içeceği

• Özel teklif içeren kişiselleştirilmiş Mastercard VIP Kartı *

• Misafir İlişkileri personeli tarafından eşlik edilir (müsaitlik durumuna bağlıdır)

• Rezervasyonun ardından Kişisel Alışveriş personeli (48 saat öncesinden ön 
rezervasyon)

• Alışverişinizin sizin için taşınması ve ayrıcalıklı vergi iadesi

• Ücretsiz yerel teslimat^ ve uluslararası teslimat hizmeti

• İstek üzerine Patrimonyal ziyareti# (2 hafta öncesinden ön rezervasyon),

• Özel hediye (stoklar elverdiği müddetçe).

Şartlar ve Koşullara bakınız.

Premium Mastercard kart sahipleri; Paris, Fransa'daki Printemps Haussmann’ın baş mağazasında
VIP hizmetlerden ve ayrıcalıklardan yararlanabilirler.

* Özel teklif, çeşitli markalarla sınırlıdır. Lütfen mağazadaki şartlara bakınız.
^ 600 € ve üzerindeki alışverişlerde (mobilya ve yatak takımı hariç) Paris'te geçerlidir.
# İngilizce ve Çince mevcuttur ve tur bir saat sürer.

mailto:guestrelations@printemps.com
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Tüm teklifler müsaitlik durumuna bağlıdır ve küresel çapta basılan tüm World ve World Elite Mastercard 

kart sahipleri için geçerlidir.

Bu teklif Printemps Haussmann mağazasıyla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe 31 Aralık 2018 tarihine kadar 

geçerlidir.

Özel teklif, çeşitli markalarla sınırlıdır. Lütfen mağazadaki şartlara bakınız.

Teklif, yalnızca kişisel olarak seyahat eden World ve World Elite Mastercard kart sahipleri için geçerlidir.

Bu tekliften yararlanmak için teklifle ilişkili ürün/hizmetlerin ücretinin tamamının geçerli bir World veya 

World Elite Mastercard ile ödemesi gerekir.

Adres: 64 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Fransa

Printemps Chic Outlet Shopping® Şartlar ve Koşullar 


