Šetrite
na každom kroku

Platnosť akcie:
1. – 30. apríla 2018

10 %
späť

Celostná medicína
v Bratislave
Všeobecný lekár, stomatológia,
ortopédia a rehabilitácia,
fyzioterapia, výživová poradňa,
tradičná čínska medicína,
dermokozmetika a ďalšie.
Viac na www.medante.sk.

3%

3%

späť

až

späť

Skladací elektrobicykel Easybike

Podporte prirodzenú detoxikáciu tela

Predstavujeme vám tento kompaktný, futuristický
elektrobicykel s integrovanou batériou a dojazdom
až 45 km. Môže byť váš aj na splátky. www.autokelly.sk

Zľava 4 € na zdravé potraviny a výživové doplnky.
Zadajte kód DETOX2018. Kód platí pri nákupe nad 40 €
do 30. 4. 2018. Viac na www.mojalekaren.sk.

10 %

1%

späť

späť

Vyhrajte boj s časom!

Ceny kníh odtrhnuté z reťaze – zľavy až 70 %!

Zbavte sa jemných liniek a vrások a obnovte prirodzený
mladistvý vzhľad pleti s kozmetickou líniou Time
Dynamics. Viac informácií na www.jafracosmetics.sk.

Bláznivé akcie na www.KNIHCENTRUM.sk. Objednávky
nad 14 € vám dodáme zadarmo. Zľavový kód: prvých
6 číslic vašej kreditnej karty. Čítajte s nami.

5%

1%

späť

späť

Vybavte sa na jar so značkou
HUSKY!
Nezmeškajte jarné akcie na oblečenie
a vybavenie od značky HUSKY.
Viac na www.huskysk.sk.

% späť

Uľahčite si prácu a pozvite si
suseda
Potrebujete doma s niečím pomôcť?
Spojíme vás so šikovnými domácími
majstrami z vášho susedstva. Zadajte kód
SuperHome18 a zľava 6 % na 1. ponuku
je vaša. Viac na www.SuperSused.sk.

5%
späť

Comfort cotton light AB/AM
Paplón s antibakteriálnou
a antimikrobiálnou úpravou zvyšuje
ochranu pred baktériami, čím spĺňa
aj vysoké hygienické nároky.
Viac na www.scanquilt.sk.

Percentuálny zisk z nákupu pri platbe vašou kreditnou kartou. Sumu vám vrátime späť na kartu.

Klientska linka: 0850 003 010

www.homecredit.sk • www.SpravcaFinancii.sk

10 %

1%

späť

späť

4 € na nákup pre vás

Zľava až 70 % v Eiffel optic
na vybrané modely slnečných okuliarov a dioptrických
rámov. Zoznam predajní nájdete na www.eiffeloptic.sk.

10 %

4%

späť

späť

Špeciálna ponuka s polpenziou
Doprajte si pobyt s polpenziou za špeciálne ceny.
Získate aj voľný vstup do Vodného sveta
Aquapalace Praha. Dostupné termíny na
www.aquapalacehotel.cz/specialni-nabidky.

% späť

Nakúpte na www.bambino.sk o 4 € lacnejšie. Jar je tu!
Je potrebné nakúpiť nové štýlové topánočky a oblečenie.
Zľavový kód: 4APR18. Zľava platí pri nákupe nad 40 €.

Trendy oblečenie pre každého
Vyberte si z našej širokej ponuky oblečenia
vo veľkostiach 38 – 70 a uplatnite zľavu 4 %
na našich stránkach www.maxana.sk.

Percentuálny zisk z nákupu pri platbe vašou kreditnou kartou. Sumu vám vrátime späť na kartu.

Prehľad partnerov a poskytovaných bonusov
Partner

Bonus
U ostatných obchodníkov vybavených
terminálmi MasterCard v SR
aj v zahraničí dostanete späť
na kartu 1 % z nákupov.

Zisk na konto neplatí pre e-shop.

1%

www.mountfield.sk

3%

www.autokelly.sk

3%

www.ozeta.sk

10 %

Partner

Bonus
Zisk na konto je iba v kmeňových
predajniach.

www.scanquilt.sk

www.koala.sk

1,5 %

www.tatratour.sk

1,5 %

Zisk na konto platí iba vo vlastných
predajniach.

www.orava.eu
Zisk na konto neplatí pre e-shop.

www.eiffeloptic.sk

www.mojalekaren.sk

www.fotolab.sk

Zisk na konto platí pre e-shop
a kmeňové predajne HUSKY
OUTDOOR SHOP.

www.huskysk.sk

SR_Premia_2018_04

www.hzhsport.cz

www.tiptravel.sk

5%

3,5 %

10 %
www.maxana.sk

4%

www.seneca.sk

1,5 %

www.aquapalacehotel.cz

10 %

3%
7%
z fotoslužieb

5%

10 %
8%
1,5 %

www.jafracosmetics.sk

Zisk na konto platí pre nezľavnené
cenníkove ceny, nie na aktuálne
zľavy a balíkové ceny účastníka.

www.medante.sk

5%
zlacnený
tovar

10 %

Zisk na konto u partnerov sa nesčítava so ziskom 1 % na konto Mastercard. U niektorých partnerov je zisk na prémiové konto pripísaný počas nasledujúceho mesiaca
po vykonaní transakcie. U niektorých partnerov sa zľavy siete Premia nesčítavajú so zľavami partnera. Pokiaľ nie je uvedené inak, akciové ponuky z letáka platia
v mesiaci apríl 2018. Aktuálny prehľad partnerov nájdete na www.homecredit.sk/partneri. Použité obrázky sú iba ilustračné. Tlačové chyby vyhradené.

