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Giriş

Mastercard Avropa İmtiyazları Portfeli inkişafın iki əsas sahəsinə
bölünərək Mastercard kartı sahibləri üçün mövcud olan bir sıra
ticarət təkliflərini təqdim edir. Portfel il ərzində mövcud olan 
çoxsaylı kart məhsulları və bazarlara təkmilləşmələr, endirimlər, 
mənfəətlər və təcrübələr gətirir:

Səyahət təklifləri
Otellər, avtomobil icarəsi və gedilən yerdə alış-veriş daxil olmaqla, bir
neçə kateqoriyaya bölünərək bu təkliflər beynəlxalq zəngin 
səyahətçiləri cəlb etmək üçün faktiki şəkildə istifadə edilə bilər. Onlar 
əsas səyahət dəhlizləri çərçivəsində beynəlxalq kampaniyalarda, 
xüsusən də mövsümi səyahət dövrlərində xərc və kart seçimini idarə 
etmək üçün təbliğ oluna bilər.

E-ticarət təklifləri
Onlayn alış-verişin artması ilə e-ticarət əməliyyatlarının həyata 
keçirilməsindən  faydalanmaq və saxlanılan kart təfərrüatları 
kampaniyaları vasitəsilə kartın "yapışqanlığını" yaratmaq fürsəti var. 
Artıq bu hədəfləri dəstəkləmək üçün bir neçə elektron ticarət təklifi
əldə edilmişdir və Avropa İmtiyazları Proqramı üçün yeni bir diqqət
mərkəzi olmağa davam edəcəkdir.
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Bazarlar və emitentlər üçün mənfəətlər və onlardan maksimal dərəcədə yararlanmaq haqqında

Avropa İmtiyazları Portfelindən maksimal dərəcədə yararlanmaqla, siz kart 
sahibinin iştirakı və Mastercard məhsullarından məlumatlı olmasını təmin etmək 
üçün cəlbedici təkliflər yarada bilərsiniz. 

Faydalar
• Əməliyyatların aparılması və kartın pul kisəsinin görünən hissəsində olması
• Saxlanılan kart təfərrüatları ilə xərcləmək
• Kartın üstünlüyünü və brend sevgisini artırmaq
• Kart sahibinin məmnuniyyəti və sadiqliyini artırmaq

Təklifləri təşviq etmək haqqında
Hər təklif üçün kart sahiblərinin ödəniş məlumatları ilə yanaşı, bazar, kart məhsulu və tarixin etibarlılığını əks
etdirən bir sıra təklif səhifələrini tapa bilərsiniz.
• Hər təklif üçün bütün Şərtlər və Qaydalar təqdim olunur. Məhdud nüsxə yerinin tətbiq olunduğu 

kampaniyalarda istifadə üçün Şablon Səyahət və E-ticarət yığcam şərtləri və qaydaları daxil edilmişdir.
• Hər bir təklif üçün marketinq aktivləri mövcuddur, bizimlə mastercard.privileges@biggroup.co.uk səhifəsində 

əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Tələblər
Bütün ticarət marketinqi kampaniyalarının təsdiqlənməsi məcburidir :

• Yığcam kampaniya xülasəsini, o cümlədən; kanal üzrə kampaniyanın çatdırılması, hədəf auditoriya, kanallar
və kampaniya tarixlərini paylaşmağınız xahiş olunur. Hansı aktivlərdən maksimum yararlanmaq istədiyinizi
bilməklə, müvafiq olaraq təkliflərə edilən yeniləmələr, vaxtlarının uzadılması və ya başaçatma vaxtları barədə
sizi vaxtı-vaxtında məlumat verə bilərik.

• Bütün kampaniya aktivləri təsdiq tələb edir, kampaniya aktivlərini mastercard.privileges@biggroup.co.uk
səhifəsinə göndərməyiniz xahiş olunur (təsdiq üçün minimum 5 gün tələb olunur).

• Lazım gəldikdə xərclərin yüksəlişini izləməyiniz xahiş olunur. Kampaniya ilə bağlı nümunələrə burada Bölmə 
Birdə baxa bilərsiniz.

mailto:mastercard.privileges@biggroup.co.uk
mailto:mastercard.privileges@biggroup.co.uk


Section One

Past Issuer & 
Market Creative 
Campaign 
Examples

İkinci bölmə

2020 Ticarət 
Təklifləri
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Ticarət təklifləri

Səyahət
Təklifləri

E-ticarət
Təklifləri
Təkliflə bağlı təfərrüatlara keçmək üçün loqonun üzərinə 
klikləyin.
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Kartın Uyğunluğu

Mastercard debet kartı Mastercard kredit kartı

PRE-PAID MAESTRO BUSINESS STANDARD PLATINUM WORLD
WORLD 

ELITE
BUSINESS STANDARD GOLD PLATINUM WORLD

WORLD 
BLACK

WORLD 
ELITE

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TİCARƏT 
ŞİRKƏTİ

1

2

1

2

6

Təklif 1 1 Təklif 2 2
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Kartın Uyğunluğu

PRE-PAID MAESTRO BUSINESS STANDARD PLATINUM WORLD
WORLD 

ELITE
BUSINESS STANDARD GOLD PLATINUM WORLD

WORLD 
BLACK

WORLD 
ELITE

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

TİCARƏT 
ŞİRKƏTİ

Mastercard debet kartı Mastercard kredit kartı

1

2

1

2

Təklif 1 1 Təklif 2 2

Bütün bu e-ticarət təklifləri Mastercard-ın bütün Prepaid (Öncədən ödəmə), 
Maestro, Debet və Kredit kartı (o cümlədən, Biznes) növlərinə aid edilir.

7
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Bazarın uyğunluğu

AVROPA RUSİYA
ASİYA-SAKİT 

OKEAN
ORTA ŞƏRQ VƏ 

AFRİKA
QLOBAL İSTİSNA EDİLƏN ÖLKƏLƏR

● ●

● ● ● ●

●

●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● KZ, BY, AM, KG BR, CH & HK 

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

8



İkinci bölmə (A)

Səyahət təklifləri
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Debet (yalnız öncədən ödəmə), və Standard kart sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Avropa, Rusiya, Orta Şərq və Afrikada yaşayan və bu ölkələrdə 
kartı alan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirə bilər:

Proqramın təsviri

Hertz ilə bütün avtomobil icarəsi bronlarına 10% endirim əldə edin, bununla 
yanaşı, Hertz Gold Plus Rewards üzvlük proqramına pulsuz üzv olun və
aşağıdakı üstünlükləri əldə edin:

• Üzvlük haqqı yoxdur

• Dünyanın ən intensiv gediş-gəlişi olan 50-dən çox hava limanında 
növbələr və qeydiyyat piştaxtalardan ötüb keçmək

• Sürətli rezervasiyalar, götürmələr və qaytarmalar

• Ödənişsiz əlavə sürücü (həyat yoldaşı və ya ailə üzvü)

• Bütün dünya üzrə pulsuz avtomobil icarəsi günləri üçün Gold Plus 
Rewards® Xalları qazanın

• Uşaq oturacaqlarına 25% endirim

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Təklif 1: Bütün Hertz bronlarına 10%-ə qədər endirim. Bundan əlavə, sürətli və asan 
avtomobil icarələrindən yararlanmaq üçün Hertz Gold Plus Rewards-a qoşulun.

147 ölkənin 8 500-dən çox yerində bütün qlobal icarə bronları

www.hertz-europe.com/mastercard

10

http://www.hertz-europe.com/mastercard
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Təklif 1: Şərtlər və qaydalar

Endirim qənaətləri

1. Hertz Gold Plus Rewards ® üzvlüyü ilə əlaqəli üstünlükləri əldə etmək üçün Gold üzvlük nömrəsi rezervasiya edilən 
zaman göstərilməlidir.

2. Mastercard Kartı sahibi Gold Plus Reward-a üzv olduqda və ya müvafiq CDP ilə əlaqəli olduqda ən yaxşı satış
məzənnələrindən 10%-ə qədər endirim göstəriləcəkdir.

3. Bron edildiyi zaman ən yaxşı dərc olunan pərakəndə satış məzənnələrinə endirim (Xüsusi təkliflər istisna olmaqla).

4. Endirim zamana, məsafəyə və əsas məzənnə haqqına daxil edilə bilən bütün məcburi sığortalara və azadolmalara
aiddir.

5. Bron edərkən öncədən ödəmə məzənnələri vətəndaşı olduğunuz ölkənin öz valyutası (məsələn, İngiltərədən bron 
edərkən funt-sterlinq), öncədən ödəməsi olmayan məzənnələr isə yerli valyutada göstəriləcəkdir.

6. EMEA (Avropa, Yaxış Şərq və Afrika) xaricindəki bütün icarələr Avropaya yola düşməzdən əvvəl bron edilməlidir.

7. İcarəçilər Hertz icarə müqavilələrinin şərtlər və qaydalarına uyğun olaraq bütün Hertz keyfiyyətlərinə, standartlarına
və tələblərinə cavab verməlidirlər. Tam təfərrüatlar üçün www.hertz-europe.com səhifəsinə daxil olun.

8. Asudə şəxslər üçün minimum icarə yaşı 23 yaşdır.

9. Çatdırılma və ya gəlib götürmə mövcud deyil.

10. Yanacaq xərcləri standartdır.

11. Məzənnələr təklif və tələbə görə il ərzində dəyişir.

12. «Heç bir fəaliyyəti» olmayan şəxslər üçün ödənişlər geri qaytarılmır.

13. Avtomobili götürən zaman səlahiyyətli icarəçinin etibarlı kredit kartı və sürücülük vəsiqəsi olmalıdır.

14. Avtomobil yalnız icarəçi və ya Hertz tərəfindən icazə verilən və İcarə Qeydinə əlavə edilmiş başqa bir şəxs tərəfindən
idarə olunmalıdır.

11
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ 

Kart sahibinin uyğunluğu:
Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite və
Business kredit kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Avropa, Rusiya, Orta Şərq və Afrikada yaşayan və bu ölkələrdə 
kartı alan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirə bilər:

Proqramın təsviri

Premium Mastercard kart sahibləri prestijli Hertz Gold Plus Rewards 
proqramına qoşula bilərlər. Mastercard-ın Hertz ilə tərəfdaşlığı sayəsində
aşağıdakı üstünlüklərdən yararlana bilərsiniz:

• Bron edilən hər avtomobil üçün 15%-ə qədər endirim

• Aksiyada iştirak edən yerlərdə pulsuz bir avtomobil sinfi təkmilləşdirməsi
(əlçatan olub-olmamaqla tənzimlənir)

• Qeydiyyat zamanı 900-ə qədər Gold Plus Rewards bonus xalları qazanın

• Ödənişsiz əlavə sürücü (həyat yoldaşı və ya ailə üzvü)

• Dünyanın ən intensiv gediş-gəlişi olan 50-dən çox hava limanında
növbələr və qeydiyyat piştaxtalardan ötüb keçmək

• Sürətli rezervasiyalar, götürmələr və qaytarmalar

• Bütün dünya üzrə pulsuz avtomobil icarəsi günləri üçün Gold Plus 
Rewards® Xalları qazanın

• Uşaq oturacaqlarına 25% endirim

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar. 

Kart sahibi üçün şərtlər və qaydalar bron URL-lərinə yerləşdirilib

Təklif 2: Təkmilləşdirmələr və bütün icarələr üzrə 15% endirim əldə etmək üçün Hertz 
Gold Plus Rewards-a qoşulun. Premium kart sahibləri üçün pulsuz təkmilləşdirmələr

147 ölkənin 8 500-dən çox yerində bütün qlobal icarə bronları

Qeydiyyat tələb olunur, Şərtlər və Qaydalarda verilən xüsusi 
göstərişlərə əməl etməyiniz xahiş olunur

12
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Təklif 2: Şərtlər və qaydalar

Gold Plus Rewards

Hertz Gold Plus Rewards® Premium Klubunda təchizatçının iştirakı:
Hər bron zamanı bir sinif təkmilləşdirmə (mövcud olub-olmamaqla tənzimlənir) 
• Gold Plus Reward üzvləri üçün pulsuz əlavə sürücü
• Pulsuz icarə günü üçün etibarlı bonus xalları

Əsas şərtlər

1. Üzvlər Hertz Gold Plus Rewards®-da uğurla qeydiyyatdan keçdikdən və ilk 
icarələrini tamamladıqdan sonra Gold Plus Rewards Bonus Xalları üzvün 
hesabına əlavə olunacaqdır.

2. Bonus xalları kart sahiblərinin hər icarədə qazana bildiyi əsas xallara əlavə 
olunur.Aksiyada iştirak edən Hertz ölkələrində mövcud olub-olmaması ilə 
tənzimlənir.

3. Kart sahibləri icarəyə verilən abtomobili götürən zaman Hertz nümayəndəsinə 
avtomobili təkmilləşdirmə talonunu təqdim etməlidirlər

4. Birbaşa Hertz Ofisinin Qeydiyyat Ofisində bron etmək qərarına gələn kart 
sahibləri üçün unutmayın ki, hər Hertz Ofisinin Qeydiyyat Masasının fərqli
Mastercard kartlarını tanıması mümkün olmur

5. Təklif Hertz standart icarə seçimi meyarları və Hertz-in icarə üçün standart 
şərtləri və qaydalarına razılaşmaqla tənzimlənir – tam təfərrüatlar üçün
www.hertz-europe.com vebsaytına daxil olun

6. Ödənişsiz Hertz üzvlüyü 24 ay müddətində etibarlıdır, bundan sonra icarə
etməyən üzvlər qeyri-aktiv ediləcəkdir

7. Təklif yalnız YENİ Hertz Gold Plus Rewards üzvlərinə verilir, mövcud üzvlər
Mastercard Avtomobil İcarəsi Güzəştləri imtiyazları tələblərinə uyğun deyil

8. Hertz-in fəaliyyət göstərdiyi konkret yerin təfərrüatlarına burada baxmaq olar

Mastercard Məhsulu Zəmanətli endirim Bonus xalları
Avtomobilin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

talonu bu səhifələrdən əldə etmək 
olar

World Elite™ Mastercard® 
(Inc. ‘Black Edition’)

15%-ə qədər endirim
900 Gold Plus 
Reward Xalları

www.hertz-europe.com/worldelite

World Mastercard® 15%-ə qədər endirim http://www.hertz.com/mc/world

Platinum Mastercard® 10%-ə qədər endirim
700 Gold Plus 
Reward Xalları

www.hertz.com/mc/platinum

Gold Mastercard® 10%-ə qədər endirim
500 Gold Plus 
Reward Xalları

www.hertz.com/mc/gold

Mastercard Business Card® 10%-ə qədər endirim www.hertz.com/mc/sb

Addım 1: Kart sahibi Hertz Gold Plus Rewards keçidində qeydiyyatdan keçir. Hər bir kart sahibi yalnız 
bir dəfə qeydiyyatdan keçə bilər. Aşağıdakı CDP-lər avtomatik proqramlaşdırılır: World Elite 
Mastercard (795089), World Mastercard (795090), Platinum Mastercard (795093), Gold 
Mastercard (795094) və Mastercard Business Card (795092)

Addım 2: Kluba qoşulmaq üçün qeydiyyatdan keçdikdən sonra kart sahibləri unikal üzvlük nömrəsi ilə 
e-poçt məktubu şəklində təsdiq alırlar və onlar üzvlük kartlarını çap edə bilərlər

Addım 3: Yuxarıdakı keçiddən istifadə etməklə, rezervasiyalar edin, üzvlük nömrənizi daxil edin və 
təkmilləşdirmə talonunu çap edin

Addım 4: Avtomobili götürən zaman Hertz Qeydiyyat Masasına üzvlük nömrənizi və Gold üzvlük 
kartınızı təqdim edin

13
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Etibarlılıq müddəti:
2023-cü ilin 30 aprelinə kimi etibarlıdır

Təklif 1: Disneyland ® Paris-in görməli yerləri və səsləri ilə tanışlıq turu götürün
Təklif 2: Disney* Park Theatre-də Mastercard kartı sahibləri üçün üstün tutulan oturacaq

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Prepaid, Debet, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World 
Black Edition, World Elite və Business kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:
Disneyland® Paris-də

Bazarın uyğunluğu:
Avropada yaşayan və Avropa ölkələrində kartı alan kart sahibləri üçün 
əlçatandır, şərtlər və qaydalarda verilən məhdudiyyətlərlə tənzimlənir

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:
Təklif 1: City Hall (Disneyland® Park) və ya Studio Services-də (Walt 
Disney Studios® Park) bron edin və Mastercard® kartınızla ödəniş edin
Təklif 2: City Hall və ya Studio Services-də Mastercard kartından 
istifadənin mümkün olub-olmadığını yoxlayın və talonunuzu almaq üçün
Mastercard-ınızı təqdim edin. Nümayiş başlamazdan ən azı 30 dəqiqə
əvvəl teatrdakı aktyora üstünlük verdiyiniz oturacaq talonunu təqdim edin

Proqramın təsviri Təklif 1 
Disney® Parklarını bu qədər sehrli edən sirləri bölüşəcək bələdçi ilə inanılmaz bir
kəşfə başlayın. Səyahətinizdə Walt-un nədən ilhamlandığını, niyə müəyyən
mövzular seçdiyini və onun təxəyyülünün bu gün həyatda necə canlandığı haqqında
öyrənəcəksiniz.

Tanışlıq turu: Bələdçi ilə 2 saatlıq tur (maksimum 10 iştirakçı). Mastercard
kartının sahibləri eksklüziv olaraq tur paketin bir hissəsi kimi bir atraksiona 
birbaşa çıxış və bir nümayiş üçün üstünlük verdiyi oturacaq əldə edəcəkdir.

VIP Tur: Fərdi bələdçi, eksklüziv yardım (restoran rezervasiyası kimi) və hər iki 
Disney parkında atraksionlara birbaşa çıxışla 5 saatlıq tur (maksimum 10 
iştirakçı). Mastercard kartının sahiblərinə VIP paketini aldıqları zaman əlavə bir 
saat təklif olunacaqdır.

Bron zamanı qiymət və mümkünlük yoxlanılmalıdır. Turla bağlı əlavə məlumatı 
burada ala bilərsiniz.

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar. 

Proqramın təsviri Təklif 2 
Disneyland® Paris-ə səfər etdikləri zaman Mastercard kartının sahiblərinə Disney® 
Parklarında seçilmiş teatrlarda üstünlük verdikləri oturacaq almaq səlahiyyəti 
verilir. 

Bir kart sahibi və ən azı biri böyük olmaqla onu müşayiət edən dörd nəfər üçün 
etibarlıdır. Mövcud olub-olmamaqla tənzimlənir. Bir gündə, bir kart sahibi üçün bir 
rezervasiya. 

Nümayişlə bağlı ətraflı məlumat üçün bron zamanı məkanın özü ilə əlaqə yaradın.
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

VIP və Tanışlıq Turu

Təklif etibarlı Mastercard® əvvəlcədən ödəmə, debet və ya kredit kartı ilə ödəniş tələb 

edir.

1. VIP və ya Tanışlıq Turu günü yalnız Mastercard® kart sahibləri üçün etibarlıdır. Bu 
təklifi bron edən kart sahiblərinin ən azı 18 yaşları olmalıdır. Qeyd edək ki, tur 
təkmilləşdirmələri  “Tower of Terrors” (Terrorlar Qalası) turu üçün etibarlı deyil.

2. Korporativ kartla ödəniş kart emitenti tərəfindən təyin edilmiş şərtlərlə tənzimlənir. 
Foto identifikatoru tələb oluna bilər.

3. VIP Fərdi Turu: bir kart sahibi və iştirakçılar arasında ən azı bir böyük olmaqla, 
maksimum 9 müşayiət edən insan (maksimum 10 nəfər) üçün etibarlıdır. Tura bir 
saat əlavə verilir və bu bir saat da turun keçirildiyi gün ardıcıl olur.

4. Tanışlıq Turu: bir kart sahibi və iştirakçılar arasında ən azı bir böyük olmaqla, 
maksimum 4 müşayiət edən insan üçün etibarlıdır. Bu, fərdi tur deyil. Bura 
atraksiona birbaşa çıxış və səfər günü mövcud olub-olmamasından asılı olaraq 
nümayişin pulsuz bronu daxildir.

5. VIP  və ya Tanışlıq Turu günü Disney® Parklarına giriş üçün hər bir şəxs üçün etibarlı 
bilet tələb olunur.

6. Saatın artırılması, atraksiona birbaşa çıxış və teatr üçün oturacağın rezervasiyası 
kimi pulsuz imtiyazları başqasına satmaq, ötürmək, qaytarmaq və ya dəyişdirmək 
olmaz. 

7. Xərclər və VIP  və Tanışlıq Turlarının şərtləri ilə bağlı Disneyland® Paris-in məsul 
personalından məlumat ala bilərsiniz.

Seçilən Nümayiş Oturacağı

Ziyarət günü yalnız Mastercard® kartı sahibləri üçün pulsuz xidmət. Bunun mümkünlüyü 

gəliş gününə uyğun nəzərə alınır.

1. Bütün etibarlı, nominativ Mastercard® debiet və ya kredit kartlarına aid edilir. Kart 
sahibinin ən azı 18 yaşı olmalıdır.

2. Foto identifikatoru tələb oluna bilər. İştirakçıların ziyarət günü Disney® Parklarına 
giriş üçün etibarlı bileti olmalıdır. Bir kart sahibi və iştirakçılar arasında ən azı bir
böyük iştirak etməklə, maksimum 4 müşayiət edən insan üçün etibarlıdır. 

3. Bir rezervasiya bir gündə bir kart sahibi üçün mümkündür.

4. Rezervasiyaları nümayiş başlamazdan ən azı 1 saat əvvəl etmək olur. Hər bir iştirkçı 
talon formasında bron təsdiqi alacaqdır. İştirakçılar nümayiş başlamazdan 30 dəqiqə 
əvvəl gəlməlidirlər. 

5. Yerlər nümayiş başlamazdan 10 dəqiqə əvvəl istifadəyə veriləcəkdir. Rezervasiya 
oturacaqlara təminat verir, lakin prioritetli müraciət imkanı vermir.

6. Talonları başqasına satmaq, ötürmək və ya geri qaytarmaq olmur, itdikdə və ya 
oğurlandıqda əvəzlənə bilməz. Oturacaqların gündəlik ayrılması mümkünlüklə 
tənzimlənir. 

7. Nümayiş vaxtları və məkanları bildiriş verilmədən dəyişdirilə, təxirə salına və ya ləğv 
oluna bilər. Yeni məlumatı məkanla əlaqə saxlayaraq ala bilərsiniz.
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Etibarlılıq müddəti:
Əlavə bildiriş verilməyənə kimi etibarlıdır

Təklif 1: Bir sıra imtiyazlar və eksklüziv Mastercard endirimləri üçün Avis Preferred-ə 
qoşulun

Kartın növü Sabit endirim Bu endirimə qədər
Əvvəlcədən ödəmə 

tarifləri
Standart tariflər

World Mastercard® 10-20% 20%

Platinum Mastercard® 5-10% 20%

Gold Mastercard® 5-10% 20%

Mastercard® Business Card 5-10% 20%

Endirimlər bron yerindən asılı olaraq dəyişir, əlavə məlumatlar üçün şərtləri 
yoxlayın. Bu təklif kart sahiblərini müştəri xidməti, rahatlığı və sadiqliyi üçün
dünyanın aparıcı markalarından biri ilə eyni yola qoyur. 

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Gold, Platinum, World və Business kredit kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:
Avropa Regionu, Rusiya, ABŞ, Orta Şərq, Afrika, Asiya, Avstraliya 
və Yeni Zelandiya daxilində edilən avtomobil icarələrinə aiddir

Bazarın uyğunluğu:
Avropa və Rusiyada yaşayan və bu ölkələrdə kartı alan kart 
sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:
Bu təklifi qeydiyyatdan keçirməklə bağlı şərtlər və qaydalara istinad 
etməyiniz xahiş olunur

Proqramın təsviri:
Mastercard Avis Qlobal miqyasda tərəfdaşlıq üzrə danışıqlar apararaq, bütün Premium 
və Business kart sahiblərinə avtomobil icarəsi ilə bağlı təkmilləşdirmələr, endirimlər və
digər üstün imtiyazlar təklif edir. Kart sahibləri iki illik təkrarlanan üzvlük müddəti üçün 
PULSUZ üzvlük ilə Avis Preferred  (Avis Seçilən) proqramına qoşula bilərlər.

Avis Preferred proqramına pulsuz üzvlük ilə kart sahibləri hər rezervasiyada avtomobil 
təkmilləşdirməsi (mövcud olub-olmamaqdan asılıdır) və aşağıdakı endirimlərdən 
yararlana bilərlər:

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar, bunlar Fransa üçün 
fərqlidir
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Qeydiyyat

Kart sahibləri 3 asan addımda (Yalnız yeni üzvlər) Avis Preferred 
üstünlüklərinə daxil ola bilərlər.

Addım 1: «Boş» seçməklə və müvafiq kampaniya kodunu aşağı daxil 
etməklə, www.avispreferred.eu vebsaytında qeydiyyatdan keçin. Hər 
bir kart sahibi yalnız bir dəfə qeydiyyatdan keçə bilər. Qeyd edək ki, 
bunu hər hansı başqa kampaniya ilə birgə istifadə etmək olmazKart sahibləri üçün əsas şərtlər

1. Təklif Mastercard-ın Avropa bölgəsində (Rusiya da daxil olmaqla) yerləşən bazarlardan istifadə edən bütün kart sahibləri üçün etibarlıdır

2. Əlavə AVIS Preferred üzvlüyü iki il davam edir (iki illik müddətdə bir avtomobil icarəsi edən kart sahibinə aiddir). Əgər iki illik müddətdə heç bir icarə 
edilməzsə, əlavə üzvlük dayandırılacaqdır.

3. Endirim və təkmilləşdirmənin mövcud olub-olmaması vaxt və tarifin millərlə məsafə hissəsinə aid edilir. Endirim hava limanı rüsumu və avtomobil 
lisenziyası rüsumu kimi hər hansı xidməti xərclərə şamil edilmir. İcarə piştaxtasında alınan hər hansı əlavə əşyalar(məsələn: əlavə sığortalar, uşaq 
oturacaqları, GPS və s.) endirimə aid edilmir.

4. Tətbiq olunan endirimlə bağlı təklifləri əldə etmək üçün kart sahibləri Avis vebsaytında bronlar edən zaman Avis Preferred üzvü kimi daxil olmalı, yaxud 
telefonla bron zamanı Avis Preferred nömrələrini təqdim etməlidirlər. Təkliflər Avis standart icarə seçimi meyarları və icarə üçün standart şərtlər və 
qaydalarla tənzimlənir. Tam təfərrüatlar üçün yerli Avis vebsaytınıza daxil olun. 

5. Endirimlər mövcud olub-olmamasından asılı olaraq bron və avtomobil təkmilləşdirmələrinə avtomatik tətbiq olunur. 24 saat əvvəl bron tələb olunur. Qeyd 
edək ki, bildirilən endirimlər bütün dövrlərdə bütün yerlərdə mövcud olmaya bilər.

6. Avtomobili götürən zaman kart sahibləri avtomobil təkmilləşməsini sorğulamaqla, Avis Preferred üzvlüyü nömrəsini və ya üzvlük kartını Avis Ofisinin 
Qeydiyyat Masasına təqdim etməlidirlər

7. Avis Preferred üzvlüyü standrat şərtlər və qaydalarla tənzimlənir. Təfərrüatlar üçün yerli Avis vebsaytına istinad edin. 

Təklif 1: Şərtlər və qaydalar

Kart sahibləri Avis Preferred (Avis Seçilən) üçün əlavə üzvlük, hər bir bron ilə avtomobil təkmilləşdirməsi (mövcud olub-olmamaqla 
tənzimlənir) və aşağıdakı endirimləri əldə edirlər:

Mastercard kartı
növü

EMEA xaricində ABŞ daxilində Avstraliya daxilində Yeni Zelandiya daxilində

Pərakəndə satış 
məzənnələri (sabit 

endirim)

Standart məzənnələr 
(göstərilən faizədək 

endirim)

Pərakəndə satış 
məzənnələri 

(sabit endirim)

Standart 
məzənnələr 

(göstərilən faizədək 

endirim)

Pərakəndə satış 
məzənnələri (sabit 

endirim)

Standart məzənnələr 
(göstərilən faizədək 

endirim

Pərakəndə satış 
məzənnələri 

(sabit endirim

Standart məzənnələr 
(göstərilən faizədək 

endirim)

World 10% 20% 10% 20% 10% 20% 20% 20%

Platinum 10% 20% 10% 20% 5% 20% 10% 20%

Gold 10% 20% 5% 20% 5% 20% 10% 20%

Business 10% 20% 5% 20% 5% 20% 10% 20%

Fransız kart sahibləri Avis Preferred üçün əlavə üzvlük və EMEA, ABŞ, 
Avstraliya və Yeni Zelandiyada bütün bronlar üçün davamlı endirim 
tarifi əldə edir:

Mastercard kartı növü
(Fransa)

Sabit 
endirim

Maksimum 
endirim

Retail rates Standard rates 

World, Platinum, Gold & 

Business
9% 20%

EMEA regionları Avropa, Orta Şərq, Afrika və Asiyadır. ABŞ regionları yalnız Şimali Amerika və Kanada bronları üçündür.
Endirimlər icarələrin kart sahiblərinin yaşadığı yerlə eyni ölkədə baş verən yerli icarələrə daxil edilmir

Kartın növü Kampaniya kodu

World MC World

Platinum MC Platinum

Gold MC Gold

Business MC Small Business

Daha sonra kart sahibi aşağıdakı səhifədə aşağı açılan «Üzvlük 
səviyyəsi» qutusundan kart növünü seçməklə qeydiyyat formasını 
tamamlayır. Qeydiyyat prosesi zamanı kart sahiblərindən 
qeydiyyatı tamamlamaq üçün öz Mastercard Kartını və 
sürücülük vəsiqəsinin nömrəsini qeydiyyatdan keçirmək xahiş 
olunur.

Addım 2: Üzvlük
təsdiqləməsi Avis 
Preferred-dən kart 
sahiblərinə unikal üzvlük
nömrələri ilə göndərilir. 
İlk avtomobil
icarəsindən sonra isə 
təfərrüatlar verilir.

Addım 3: Kart sahibləri üzvlük nömrələrini daxil etməklə, 
avtomobil icarə etmək üçün www.avisworld.com/worldelite
səhifəsində onlayn bron edirlər.
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Etibarlılıq müddəti:
Əlavə bildiriş verilməyənə kimi etibarlıdır

Təklif 2: Mastercard World Elite Kartı sahibləri daha yüksək səviyyəli xidmət, endirimlər 
və imtiyazlar üçün Avis President’s Club-a qoşula bilərlər

Kartın növü Sabit endirim Maksimum endirim

Öncədən ödəmə tarifləri Standart tariflər

World Elite Mastercard® 5-35% 35%

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Yalnız World Elite (World Black Edition daxil olmaqla) kredit kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:
Avropa Regionu, Rusiya, ABŞ, Orta Şərq, Afrika, Asiya, Avstraliya və 
Yeni Zelandiya daxilində edilən avtomobil icarələrinə aiddir

Bazarın uyğunluğu:
Avropa və Rusiyada yaşayan və bu ölkələrdə kartı alan kart sahibləri
üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:
Bu təklifi qeydiyyatdan keçirməklə bağlı şərtlər və qaydalara istinad 
etməyiniz xahiş olunur

Proqramın təsviri

Mastercard Avis Bütün dünya üzrə tərəfdaşlıq üzrə danışıqlar apararaq, 
bütün World Elite (& Black Edition) kart sahiblərinə avtomobil icarəsi ilə bağlı 
təkmilləşdirmələr, endirimlər və digər üstün imtiyazlar təklif edir. Kart sahibləri 
iki illik təkrarlanan üzvlük müddəti üçün PULSUZ üzvlük ilə Avis Presidentəs 
Club proqramına qoşula bilərlər. İmtiyazlara daxildir:

• Prioritet xidmət və prioritet rezervasiyalar

• Hava limanlarında və dəmiryol stansiyalarında zəmanətli bir
təkmilləşmə, həftəsonları bir təkmilləşmə və ikiqat təkmilləşmə (mövcud 
olub-olmamaqla tənzimlənir)

• Üç icarədən sonra pulsuz həftəsonu icarəsi üçün kupon

• Götürülmə təyin edildikdən sonra 48 saat ərzində rezervasiya edildikdə 
pulsuz əlavə sürücü və zəmanətli avtomobil

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar, bunlar Fransa üçün 
fərqlidir

Endirimlər bron yerindən asılı olaraq dəyişir, əlavə məlumatlar üçün 
şərtləri yoxlayın. Bu təklif kart sahiblərini müştəri xidməti, rahatlığı və
sadiqliyi üçün dünyanın aparıcı markalarından biri ilə eyni yola qoyur. 
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TƏKLİF SAHƏSİNƏ QAYITMAQ

Qeydiyyat

Kart sahibləri (Yalnız yeni üzvlər) 3 asan addımda Avis 
President’s Club üstünlüklərinə daxil ola bilərlər.

Addım 1: «Boş» seçməklə www.avispreferred.eu 
vebsaytında qeydiyyatdan keçin və müvafiq Mastercard
World Elite kampaniya kodunu daxil edin. Hər bir kart sahibi 
yalnız bir dəfə qeydiyyatdan keçə bilər. Qeyd edək ki, bunu 
hər hansı başqa kampaniya ilə birgə istifadə etmək olmaz.

Daha sonra kart sahibi aşağıdakı səhifədə aşağı açılan
«Üzvlük səviyyəsi» qutusundan kart növünü seçməklə
qeydiyyat formasını tamamlayır. 

Qeydiyyat prosesi zamanı kart sahiblərindən qeydiyyatı
tamamlamaq üçün öz Mastercard Kartını və sürücülük
vəsiqəsinin nömrəsini qeydiyyatdan keçirmək xahiş olunur.

Addım 2: Üzvlük təsdiqləməsi Avis Preferred-dən kart 
sahiblərinə unikal üzvlük nömrələri ilə göndərilir. İlk avtomobil
icarəsindən sonra isə təfərrüatlar verilir.

Addım 3: Kart sahibləri üzvlük nömrələrini daxil etməklə, 
avtomobil icarə etmək üçün www.avisworld.com/worldelite
səhifəsində onlayn bron edirlər.

Bütün kart sahibləri üçün əsas şərtlər
1. Təklif Mastercard-ın Avropa bölgəsində (Rusiya da daxil olmaqla) yerləşən bazarlardan istifadə edən bütün kart sahibləri üçün

etibarlıdır

2. Əlavə AVIS Preferred üzvlüyü iki il davam edir (iki illik müddətdə bir avtomobil icarəsi edən kart sahibinə aiddir). Əgər iki illik
müddətdə heç bir icarə edilməzsə, əlavə üzvlük dayandırılacaqdır.

3. Endirim və təkmilləşdirmənin mövcud olub-olmaması vaxt və tarifin millərlə məsafə hissəsinə aid edilir. Endirim hava limanı
rüsumu və avtomobil lisenziyası rüsumu kimi hər hansı xidməti xərclərə şamil edilmir. İcarə piştaxtasında alınan hər hansı əlavə
əşyalar(məsələn: əlavə sığortalar, uşaq oturacaqları, GPS və s.) endirimə aid edilmir.

4. Tətbiq olunan endirimlə bağlı təklifləri əldə etmək üçün kart sahibləri Avis vebsaytında bronlar edən zaman Avis Preferred üzvü
kimi daxil olmalı, yaxud telefonla bron zamanı Avis Preferred nömrələrini təqdim etməlidirlər. Təkliflər Avis standart icarə seçimi
meyarları və icarə üçün standart şərtlər və qaydalarla tənzimlənir. Tam təfərrüatlar üçün yerli Avis vebsaytınıza daxil olun. 

5. Endirimlər mövcud olub-olmamasından asılı olaraq bron və avtomobil təkmilləşdirmələrinə avtomatik tətbiq olunur. 24 saat
əvvəl bron tələb olunur. Qeyd edək ki, bildirilən endirimlər bütün dövrlərdə bütün yerlərdə mövcud olmaya bilər.

6. Avtomobili götürən zaman kart sahibləri avtomobil təkmilləşməsini sorğulamaqla, Avis Preferred üzvlüyü nömrəsini və ya üzvlük
kartını Avis Ofisinin Qeydiyyat Masasına təqdim etməlidirlər

7. Avis Preferred üzvlüyü standrat şərtlər və qaydalarla tənzimlənir. Təfərrüatlar üçün yerli Avis vebsaytına istinad edin

8. Avis Preferred və Avis President’s Club (Avis Prezident Klubu) haqqında ətraflı məlumata burada baxa bilərsiniz.

Təklif 2: Şərtlər və qaydalar

World Elite kart sahibləri Avis President’s Club-a əlavə üzvlük, hər bir bron ilə avtomobil təkmilləşməsi 
(mövcud olub-olmamaqla tənzimlənir) və aşağıdakı endirimləri əldə edir:

Fransız kart sahibləri Avis Preferred üçün əlavə üzvlük və 
EMEA, ABŞ, Avstraliya və Yeni Zelandiyada bütün bronlar 
üçün davamlı endirim tarifi əldə edir:

: Mastercard kartı növü 
(Fransa)

Sabit
endirim

Maksimum
endirim

Pərakəndə satış 

məzənnələi

Standart

məzənnələr

World Elite Kartı sahibləri 5-14% 25%

EMEA regionları Avropa, Orta Şərq, Afrika və Asiyadır. ABŞ regionları yalnız Şimali Amerika və Kanada bronları üçündür.
Endirimlər icarələrin kart sahiblərinin yaşadığı yerlə eyni ölkədə baş verən yerli icarələrə daxil edilmir.

Mastercard kartı növü EMEA xaricində ABŞ daxilində Avstraliya daxilində Yeni Zelandiya daxilində

Pərakəndə satış 
məzənnələri

(sabit endirim)

Standart

məzənnələr
(maksimum endirim)

Pərakəndə satış 
məzənnələri

(sabit endirim)

Standart

məzənnələr
(maksimum endirim)

Pərakəndə satış 
məzənnələri

(sabit endirim)

Standart

məzənnələr
(maksimum endirim)

Pərakəndə satış 
məzənnələri

(sabit endirim)

Standart

məzənnələr
(maksimum endirim)

World Elite 5% - 35% 35% 15% 35% 10% 35% 20% 35%
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

Kart sahibi Aİ daxilində verilib Aİ xaricində verilib

Prepaid, Debit, 
Maestro, 

Standard, Gold 

15% endirim Shopping Express
15% endirim Shopping Packages 

15% endirim Chauffeur Drive 
Özəl Satışlara dəvət

VIP Tədbirlərinə dəvət

https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/mastercard-
euandnoneustan

Platinum, 
World/ World 

Black Edition & 
World Elite  

15% endirim Shopping Express
15% endirim Shopping Packages 

15% endirim Chauffeur Drive 

VIP Salona Müraciət
Özəl satışlara cəld müraciət

VIP Tədbirlərinə dəvət

10% VIP Endirim Kartı
15% endirim Shopping Express

15% endirim Shopping Packages 
15% endirim Chauffeur Drive 

VIP Salona Müraciət
Özəl satışlara cəld müraciət

VIP Tədbirlərinə dəvət

https://www.thebicestervillageshoppingc
ollection.com/mastercard-euprem 

https://www.thebicestervillageshoppingc
ollection.com/mastercard-noneu

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Uyğunluq üçün yanaşı cədvələ baxın

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Avropa, Rusiya, Asiya, Sakit Okean, Orta Şərq və Afrikada yaşayan
və bu ölkələrdə kartı alan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri
Collection of Villages vasitəsilə aparıcı brendlərin 1000-dən çox butik mağazasını, o cümlədən 
Anya Hindmarch, Bally, Dior Homme və Stella McCartney-i kəşf edin.
Müxtəlif kart sahiblərinə müxtəlif endirimlər verilir, aşağıdakı cədvələ baxmağınız xahiş 
olunur. Bütün kart sahibləri Shopping packages, Chauffeur Drive üçün 15% endirim,
Shopping Express üçün isə biletlər alırlar. Premium kart sahiblərinə isə əlavə imtiyazlar 
verilir. 

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar, (bundan başqa URL səhifələrinə 
yerləşdirilib). Aksiyada iştirak edən butik mağazalarla bağlı təfərrüatları mağaza 
daxilində ala bilərsiniz

Bicester Village Shopping Collection ilə alış-veriş xidmətlərinə endirimlərdən 
yararlanın

Avropa üzrə doqquz alış-veriş qəsəbəsi. Qəsəbələri buradan tapa 
bilərsiniz

Yanaşı cədvəldə aktivləşdirmə keçidlərinə baxmağınız xahiş olunur.
Shopping Express, Shopping Packages və ya Chauffeur Drive bron 
etmək üçün burada keçidləri izləyin və endiriminizi almaq üçün 
COSMCARD813 daxil edin

VIP endirim kartından istifadə etməklə misilsiz kampaniyalar (hər bir alış-veriş qəsəbəsində kart 
sahiblərinə 10% endirim təklif olunur) əvvəlcədən razılaşdırılmaq şərti ilə konkret haldan asılı olaraq
mümkün olur. Ətraflı məlumat üçün mastercard.privileges@biggroup.co.uk ilə əlaqə saxlamağınız 
xahiş olunur.
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər
Bu Bicester Village Shopping Collection kampaniya təklifi yalnız Avropa və seçilmiş bazarlarda, 

Rusiya, Asiya Sakit Okean ərazisi, Orta Şərq və Afrikada verilən Mastercard kredit və debet kartı 

sahiblərinin («Müştəri») xeyrinə təşkil edilmişdir və Value Retail PLC («Value Retail») tərəfindən 

təmin edilir. Bu kampaniya təklifi 2021-ci ilin 31 dekabr tarixinə kimi müştərilər üçün mövcuddur.

Ümumi

a. Şərtlər və qaydaların tam siyahısına bu səhifədə baxa bilərsiniz: 
www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs

b. Bu kampaniya təklifi yalnız Aksiyada İştirak edən Qəsəbələrdə mövcuddur: Bicester
Qəsəbəsi, Lavalli Qəsəbəsi, Maasmeçelen Qəsəbəsi, Kildare Qəsəbəsi, Verthaym Qəsəbəsi, 
İnqolşdat Qəsəbəsi, Fidenza Qəsəbəsi, La-Roka Qəsəbəsi və Las-Rozas Qəsəbəsi. 

c. Bu kampaniya təklifindən faydalanmaq hüququ dəvəti alan şəxsə aiddir və ötürülə bilməz. 
Dəvət hər hansı bir şəkildə köçürülə, yenidən bərpa edilə və ya paylaşıla, yaxud ilkin alıcıdan
savayı başqa bir şəxs tərəfindən hər hansı şəkildə istifadə edilə bilməz.

d. Bu kampaniya təklifini hər hansı xüsusi təklif, kupon və ya digər talonla birgə şəkildə 
istifadə etmək olmaz

e. Bu kampaniya təklifi ilə verilən imtiyazları nağd şəklə dəyişmək olmaz.

f. Value Retail istənilən vaxt hər hansı bir səbəbə görə bu kampaniya təklifini geri götürmək və 
ya ləğv etmək hüququnu qoruyub saxlayır.

g. Value Retail kampaniya təklifindəm imtina, onun ləğvi və ya geri götürülməsi nəticəsində
yaranan hər hansı bir maliyyə itkisi və ya Müştərinin bu kampaniya təklifindən yararlana
bilməməsi və ya iqtidarında olmaması üçün Müştəri qarşısında məsuliyyət daşımayacaq.

h. Bu kampaniya təklifindən istifadə sizin bu şərtlər və qaydalara əməl etməyə razılaşmağınızı 
və Value Retail-in məxfilik siyasəti, şərtləri və qaydaları (aşağıdakı veb-səhifədə verilib) 
qəbul etdiyinizi göstərir: 
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/legal/privacy-notice/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/legal/terms-and-conditions/

i. Bu kampaniya təkliflərinin təminatçısı qeydiyyat ünvanı 19 Berkeley Street, London, W1J 
8ED, Böyük Britaniyada olan Value Retail PLC şirkətidit.

1.      Shopping Express™

1.1. Hər hansı Bicester Village Shopping Collection–in kampaniyada iştirak edən Qəsəbəsi üçün 

https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/shopping-express veb-səhifəsi vasitəsilə Shopping Express®

xidmətini alan zaman kampaniya kodlarını daxil edən müştərilər Shopping Express® bilet xərcləri üzrə endirim alacaqlar.

1.2    Bu kampaniya təklifi onlayn Shopping Express® bronlaşdırma sistemi ilə bağlı yalnız kampaniyada iştirak edən 

qəsəbələrdə mövcuddur.

2.      Shopping Packages

2.1      Hər hansı Bicester Village Shopping Collection–in kampaniyada iştirak edən Qəsəbəsi üçün 

www.thebicestervillageshoppingcollection.com/shopping-packages veb-səhifəsi vasitəsilə Shopping Package alan 

zaman kampaniya kodlarını daxil edən müştərilər Shopping Package xərcləri üzrə endirim alacaqlar.

2.2 Bu kampaniya təklifi onlayn Shopping Package bronlaşdırma sistemi ilə bağlı yalnız kampaniyada iştirak edən qəsəbələrdə 

mövcuddur. Bu təklif Barselonanın La-Roka Kəndində mövcud deyil.

3.      Chauffeur Drive 

3.1 Hər hansı Bicester Village Shopping Collection–in kampaniyada iştirak edən Qəsəbəsi üçün 

https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/chauffeur-drive veb-səhifəsi vasitəsilə Chauffeur Drive 

xidmətini alan zaman kampaniya kodlarını daxil edən müştərilər Chauffeur Drive bilet xərcləri üzrə endirim alacaqlar.

3.2 Bu kampaniya təklifi yalnız Bicester Village Shopping Collection kampaniyasında iştirak edən qəsəbələrdə və onlayn

Chauffeur Drive bronlaşdırma sistemi ilə bağlı mövcuddur.

4.      Özəl Satış

4.1.   Özəl satışa müraciət yalnız Value Retail şirkətinin səlahiyyəti çərçivəsində, yalnız dəvətlə mümkündür və Mastercard-la 

bağlı məlumatlarda göstərildiyi kimi canlı növbə prinsipi ilə əvvəlcədən bron edilməlidir

5.      VIP Tədbirləri

5.1. VIP Tədbirlərə müraciət yalnız Value Retail şirkətinin səlahiyyəti çərçivəsində, yalnız dəvətlə mümkündür və Mastercard-la 

bağlı məlumatlarda göstərildiyi kimi canlı növbə prinsipi ilə əvvəlcədən bron edilməlidir

6.     VIP Salonlara Müraciət

6.1. VIP salonlarına müraciət yalnız Platinum, World/Black Edition və World Elite kart sahibləri üçün əlçatan olub-olmamaqla 

tənzimlənir və əvvəlcədən events@thebicestervilleageshoppingcollection.com ünvanına məktub göndərməklə ən azı 48 

saat əvvəl canlı növbə prinsipi ilə əvvəlcədən bron edilməlidir

7.    VIP Kartı

7.1. Sahibinə kampaniyada iştirak edən Qəsəbələrdəki seçilən butik mağazalarda məhsullara on faiz (10%) endirim almaq

hüququ verir, həmişə onlayn www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com səhifəsində mövcud olan VIP Kartından 

istifadəyə tətbiq olunan xüsusi şərtlər və qaydalarla tənzimlənir (o cümlədən «kampaniyaya aid olmayan» və «Sonrakı 

İxtisarlar» müddətləri). VIP Kartı yalnız Aİ xaricində Platinum, World/Black Edition və World Elite kart sahibləri üçün 

əlçatandır

Endirim şərtləri və qaydaları
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Yalnız Business , Gold, Platinum, World, World Black və World Elite 
kredit kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Avropada kartı alan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

Kəşf etməyə ümid etməyinizdən, bir günlük səyahətə getməyinizdən, yaxud 
sadəcə hərəkətə keçməyinizə kömək kimi mikroavtobusa ehtiyacınız olarsa, 
Enterprise® bütün bunları əhatə edir.

Enterprise avtomobil icarəsi sənayesində dünya lideridir, yüksək keyfiyyətli
müştəri xidmətlərinə görə tanınır. Kompakt 3-qapılı avtomobillərdən
tutmuş geniş krossoverlər, mikroavtobuslar və lüks avtomobillərə kimi
Enterprise ehtiyaclarınızı qarşılamaq üçün etibarlı avtomobillərin geniş
diapazonuna malikdir.

Bundan başqa, Enterprise həmişə yaxınlığınızdadır. Böyük Britaniya,
Avropa, Şimali Amerika və Kanada daxil olmaqla, qlobal miqyasda 7 800-
dən çox yerdə siz Enterprise-i hava limanında rahat yerlərdə və
qonşuluğunuzda tapa bilərsiniz.

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Bütün avtomobil icarələrinə 10% endirim

Bütün qlobal məkanlarda Mastercard-dan istifadə etməklə edilən 
bronlara aid edilir

Bron keçidini sorğulamaq üçün
mastercard.privileges@biggroup.co.uk ünvanına e-məktub 
göndərin. Enterprise bir emitent/bazar sorğusu üçün unikal bron 
səhifəsi yaradacaqdır.
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər
1. Təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi qlobal miqyasda kampaniyada iştirak edən Enterprise 

məkanlarında həyata keçirilən icarələr üçün etibarlıdır
2. Bu təklif bron vaxtı sizə avtomobilin gündəlik və ya həftəlik tarif dərəcəsinə 10% endirim imkanı

verir. Tariflər yerə görə fərqlənir və gündəlik və ya həftəlik tariflərin təfərrüatlarına Enterprise-ın
vebsaytında baxa bilərsiniz

3. Gündəlik və ya həftəlik tarifə icarə verildiyi ölkə daxilində məhdudiyyətsiz məsafə, dəyən zərərə görə 
(oğurluqdan mühafizə daxil olmaqla) sığorta xərcləri, üçüncü şəxslərin məsuliyyət haqları və lazım
olduqda yol fondu lisenziyası haqları, əlavə dəyər vergisi və ya mal və xidmətlərin vergisi və kredit və 
ya debet kartları üzrə əməliyyat xərcləri daxildir.

4. Endirim yuxarıda qeyd edildiyi kimi gündəlik və ya həftəlik tarifə daxil edilməyən hər hansı əlavə 
xərclərə aid edilmir

5. İcarəçi tətbiq edilə bilən bütün əlavə xərclər, o cümlədən könüllü şəkildə avtomobilin yol 
qəzalarından sığortası, benzin, [uşaq oturacaqlarının kirayəsi, dam üçün baqajlar və naviqasiya
təlimatları və s. xərcləri] üçün məsuliyyət daşıyır. Endirimin tətbiq olunduğuna əmin olmaq üçün 
rezervasiya vaxtı müştərinin qeydiyyat nömrəsi

6. Bu təklifdən yararlanmaq üçün 24 saat əvvəldən rezervasiya edin. Təklif bütün avtomobil siniflərinə 
şamil edilir

7. Bir günlük minimum kirayə tələb olunur və maksimumicarə müddəti 24 saatlıq ardıcıl 28 gündür. 
Təklif 28 günü keçən icarə müddətlərinə aid edilmir

8. Bütün sürücülərin yaşı 25-dən çox olmalıdır. 25-29 yaş aralığında olan şəxslər A-F sinfinə aid 
avtomobil, mini MPV və ya hər hansı mikroavtobus icarə edə bilərlər. Bütün digər avtomobil sinifləri 
üçün sürücülərin yaşı yerli qanunvericiliklə icazə verilməyənə kimi 30 yaşdan çox olmalıdır

9. Təklif bron vaxtı avtomobilin əlçatan olub-olmaması ilə tənzimlənir. Adi icarə məlumatları tətbiq 
olunur. Digər məhdudiyyətlər, o cümlədən kampaniyaya aid olmayan tarixlər tətbiq oluna bilər. 
Ətraflı məlumatı yerli icarə filialınızla əlaqə saxlamaqla əldə edə bilərsiniz

10. Bu təklifi hər hansı başqa kampaniya, təklif, endirimli tarif, əvvəlki və ya mövcud rezervasiyalarla
birgə istifadə etmək olmaz.

11. Götürmə və gətirmə xidməti coğrafi məhdudiyyətlərlə tənzimlənir; ətraflı məlumatı yerli icarə
filialınızla əlaqə saxlamaqla əldə etmək mümkündür

Əlavə göstərişlər

Enterprise kart sahiblərini təklifi aktivləşdirməyə istiqamətləndirmək üçün hər bir
Təchizatçı üçün unikal URL tərtib edəcəkdir. Bunun üçün müştəri aşağıdakıları etməlidir:

• Müştərilər unikal URL üzərinə klikləyəcək və Enterprise bron alətinin fərdiləşdirilmiş
səhifəsinə daxil olacaqlar

• Müştəri burada səyahət tarixləri və yerini daxili edəcəkdir, avtomobili seçəcəkdir, şəxsi
təfərrüatlarını daxil edəcək və rezervasiya edəcəkdir

• Qeyd: Müştərilər adətən gəlib avtomobili götürən zaman avtomobil icarəsi üçün
ödəniş edirlər, lakin bəzi seçmə bazarlarda (e.g. UK/DE/FR/ES və s.) Təchizatçı
müştərilərinə üstün tutduğu təqdirdə, rezervasiya zamanı ödəniş etmək icazəsi verə
bilər

• Müştəri rezervasiyası ilə bağlı e-poçt təsdiqi alır

Qeyd: endirim avtomatik olaraq məzənnəyə tətbiq olunur, müştərinin kodu daxil etməsinə
ehtiyac yoxdur

BK xaricində olan bazarlarla bağlı digər şərtlər sorğulandıqda təqdim oluna bilər
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, 
World Black Edition, World Elite və Business kart sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Qlobal miqyasda verilən kartları olan müvafiq kart sahibləri üçün 
əlçatandır
Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

Heathrow Express, Hitrou hava limanı ilə Mərkəzi London arasında səyahət etməyin 
ən cəld üsuludur. Transfer vaxtı Hitrou Mərkəzi Stansiyasından sadəcə 15 dəqiqədir. 
Narahat olmağınız üçün heç bir tıxac, taksi növbəsi, və ya dayanacaq yoxdur, siz 
asanlıqla səyahət edə bilərsiniz.

Heathrow Express ilə Express Class-da Heathrow və London Paddinqton arasında
səyahət etməyin üstünlüklərini sınaqdan keçirin; sizə məxsus olan əşyaları rahat yük 
rəflərimizə yerləşdirin və elektrik rozetkası və pulsuz Wi-Fi istifadə edərək arxaya 
söykənərək rahat oturacaqlarda oturun.
Siz həm də pulsuz qəzet və jurnallardan, ayaqları qoymaq üçün geniş yerdən, daha
geniş oturacaqlardan, fərdi stoldan və hər oturacaqda elektrik rozetkasından zövq
ala biləcəyiniz First-Class (birinci səviyyəli) vaqonlarımıza da yeniləşdirə 
bilərsiniz. Ümid edirik ki, Heathrow Express ilə səyahətinizdən həzz alacaqsınız.

Express and Business First biletlərinə 12% endirim əldə etmək üçün onlayn bron edin.
•Peak Gediş £22 (adi halda £25.00)
•Express Gediş £19.36 (adi halda £22.00)
•Express Gediş-Dönüş £32.56 (adi halda £37.00)
•Business First Gediş £28.16 (adi halda£32.00)
•Business First Gediş-Dönüş £48.40 (adi halda £55.00)

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Express və Business First Biletlərinə 12% endirim

www.heathrowexpress.com/mastercard səhifəsində bütün onlayn 
bronlara tətbiq olunur

Təklifi aktivləşdirmək üçün kart sahibi 
www.heathrowexpress.com/mastercard səhifəsinə daxil olur və
Mcard12 kampaniya kodunu daxil edir
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər
Bütün Mastercard® öncədən ödəmə, debet və kredit kartlarının istifadəsi üçün.

Təklifin təsviri: Express and Business First biletlərində 12% endirim əldə edin. Bunları 

Mcard12 kodunu istifadə etməklə https://www.heathrowexpress.com/mastercard

səhifəsindən onlayn bron etmək mümkündür

Şərtlər və qaydalar: Təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi edilən onlayn bronlar üçün 

etibarlıdır. Bu təklifi başqa endirimlər və/yaxud kampaniyalarla birlikdə istifadə etmək 

olmaz.

Yaşı 15 və ondan kiçik olan uşaqlar ödənişi edən böyüyü ilə müşayiət edildikdə Express Class-
da sərbəst səyahət edir.  

Endirimli qiymətlər bunlardır:
Peak Gediş £22 (adi halda £25)
Express Gediş £19.36 (adi halda £22)
Express Gediş-Dönüş £32.56 (adi halda £37)
Business First Gediş £28.16 (adi halda £32) 
Business First Gediş-Dönüş £48.40 (adi halda £55)

Gediş biletləri: Alındığı zaman təyin edilmiş səyahət tarixi üçün etibarlıdır.
Gediş-dönüş biletləri: ölkə xaricinə səyahət üçün biletin üzərində göstərilən səyahət 
tarixindən 5 gün; və gediş-dönüş səyahəti üçün biletin üzərində göstərilən səyahət tarixindən 
30 gün.
Pik səyahət saatları bazar ertəsindən cümə gününə kimi  06:30 və 16:00-19:00 arasında olur. 
Bu vaxtlarda səyahət etmək üçün gediş (birtərəfli) biletləri alan zaman siz peak (pik) gediş 
aldığınıza əmin olmalısınız. Pik qiymət yalnız birtərəfli qiymətlərə şamil olunur. 

Şərtlər və qaydaların tam siyahısı üçün daxil olun: 
https://www.heathrowexpress.com/conditions-of-carriage
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
World, World Black Edition və World Elite kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın əlçatanlığı:
Qlobal miqyasda verilən kartları olan müvafiq kart sahibləri üçün 
əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri
20 ildən çoxdur ki, Hitrou ağıllı səyahətçiyə eksklüziv xidmətlər təklif edir. Heathrow 
VIP qonaqlarımızı yüksək səviyyəli hava limanı təcrübəsi ilə təmin edir. 

Bu, məxfi və fərdi xidmətdir, planlaşdırılan uçuşlarla birlikdə Hitrou üzərindən lüks və 
eksklüziv keçid təklif edir. 

Məxfilik və ehtiyatlılıq hər bir VIP bronunun əsasını təşkil edir və hər kəsin
özünəməxsus olduğunu və hər səyahətin fərdi olduğunu başa düşürük, buna görə
xidmətimizin hər səfərlərində qonaqlarımızın tələblərinə uyğunlaşdırılmasını təmin
edirik. 

Xidmətə daxildir:
• Lüks avtomobillərdə Hitrouya/Hitroudan şofer xidmətləri (25 milə qədər)
• Hitrou hava limanına məxfi giriş/çıxış
• Səyahət edən hər bir qrup üçün bufet xidməti və Michelin ulduzuna sahib Aşbaz 

tərəfindən dizayn edilmiş sifariş menyusu ilə  məxfi salon
• Bütün təyinatlar və rəsmi prosedurları (o cümlədən qeydiyyat, çantaların təhvil 

verilməsi, təhlükəsizlik və immiqrasiya) lüks salonlarımızda seçmə komandamız 
həyata keçirir

• Seçdiyiniz hava limanlarına/hava limanlarından məxfi, şoferlə idarə olunan 
avtomobillər

Təklif əlçatandır: 
• İlk dəfə istifadə edənlər üçün Heathrow VIP-ə 20% endirim
• Təkrar istifadəçilər üçün Heathrow VI-ə 12,5% endirim

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

İlk dəfə istifadə edənlər üçün Heathrow VIP-ə 20% endirim 
Təkrar istifadəçilər üçün Heathrow VI-ə 12,5% endirim

Hitroudan gedən və ya Hitrouya gələn əcnəbi və yerli səyahətçilər

Bu təklifi aktivləşdirmək üçün kart sahibindən +44(0) 20 8757 
2227 nömrəsində Heathrow VIP Müştəri Dəstəyi Komandasına 
zəng etmək və MASTERCARD2020 demək tələb olunur
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər

Ofisi Compass Centre, Nelson Road, Hounslow, TW6 2GW ünvanında qeydiyyatdan keçmiş Heathrow Airport 
Limited tərəfinən göstərilən Heathrow VIP xidmətinin ("Heathrow VIP") şərtləri və qaydaları aşağıda verilib
1. Tam şərtlər və qaydalar üçün www.heathrowvip.com səhifəsinə daxil olun
2. Kart sahibləri +44(0) 20 8757 2227 nömrəsinə zəng edərək Heathrow VIP Müştəri Dəstəyi Komandası ilə 

əlaqə saxlamaqla və “MASTERCARD2020” kodunu (gündəlik BK vaxtı ilə səhər saat 6-dan gecə 11-ə kimi 
mümkündür) deməklə bu təklifi aktivləşdirə bilərlər

3. Təklif həftənin hər günü 5:30 – 22:30 aralığında aktivləşdirilə bilər
4. Mövcud olub-olmamasından asılı olaraq, təklif istənilən yerə uçan bütün aviaxətlər üçün mümkündür
5. Mastercard-ınızdan istifadə etməklə, telefonla bron zamanı tələb olunan ödəniş Şərtlər və qaydalarla 

tənzimlənir. Endirimlər təklifin başaçatma tarixinə kimi etibarlıdır
6. Xidmət First və ya Business Class-da (Birinci və ya Biznes Sinfi) (və ya onun ekvivalentləri) səyahət edən 

qonaqlar üçün əlçatandır
7. Təklif digər təkliflər, endirimlər, kommmersiya müqavilələri və ya avans kredit alışı ilə birləşdirilə bilməz
8. Xidmət üzrə ümumi tariflər:

1-3 nəfər: £2 750+ƏDV (£3 300)
4-6 nəfər: £3 500+ƏDV (£4 200)
7-9 nəfər: £4 250+ƏDV (£5 100)
10-12 nəfər: £5 000+ƏDV (£6 000)
Qiymətlər 20% hesablanan ƏDV il funt sterlinqdə verilir

9. Endirim səviyyəsi yuxarıdakı Ümumi Tariflərə aid edilir
10. Təkliflə bağlı ödəniş geri qaytarılmır, müştərilər yola düşməzdən öncə 12 saat əvvələ qədər bronu dəyişdirə 

bilərlər
11. Bronunuzu başqa tarixə keçirmək üçün 6 aylıq pəncərə (3 ay əvvəl və 3 ay sonra) gediş tarixi mövcuddur
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Etibarlılıq müddəti:
2021-ci ilin 31 dekabrına kimi qonaqlama üçün 2021-ci ilin 30 
sentyabrına kimi bron edin

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Yalnız World Elite kart sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Qlobal miqyasda verilən kartları olan müvafiq kart sahibləri üçün 
əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

Oberoi Otelləri və İstirahət Mərkəzləri sevdiklərinizlə dincəlmək üçün ideal 
məkanlardır. Ənənəvi arxitektura, dəbdəbəli qalmaq yeri, nəfis mətbəx, 
xüsusi təşkil olunan kurort müalicəsi və isti, fərdiləşdirilmiş xidməti olan 
prestijli istirahət mərkəzlərini sınaqdan keçirin.

Hindistan, İndoneziya və BƏƏ-də kampaniyada iştirak edən istənilən 17 
Oberoi otelində üç (3) gecə qalıb, iki (2) gecənin pulunu ödəyin.

Bundan başqa, təklif əsasında Mastercard Sahibləri üçün Oberoi Hotels & 
Resorts tərəfindən təqdim olunan eksklüziv əlavə xidmətlərdən yararlanın:

• İki nəfərlik pulsuz səhər yeməyi
• Otağın imkanlarının genişləndirilməsi (mövcud olub-olmamaqla 

tənzimlənir)
• Qeydiyyatdan gec çıxma (mövcud olub-olmamaqla tənzimlənir)

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar (həmçinin URLsəhifələrinə 
yerləşdirilir).

3 gecə qalıb 2 gecənin pulunu ödəyin

Hindistan, İndoneziya və BƏƏ-də bütün Oberoi otelləri

https://www.oberoihotels.com/alliances/mastercard/
MASTERCARD promo daxil edin
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

İştirak edən məkanlarƏsas şərtlər

1. 2021-ci ilin 31 dekabrına kimi qonaqlama üçün 2021-ci ilin 30 sentyabrına
kimi bron edin

2. Bütün qonaqlamalar 2021-ci ilin 31 dekabrına kimi (bu tarix daxil 
olmaqla) tamamlanmalıdır.

3. Təklif yalnız otaq kateqoriyasında səhər yeməyi ilə Mövcud Ən yaxşı 
Tariflərdə təqdim olunur.

4. Otağın imkanlarının genişləndirilməsi və oteli gec tərketmə mövcud olub-
olmamaqla tənzimlənir.

5. Tariflərə vergi və xidmət haqları daxil deyil.
6. Kampaniyadan kənar tariflər tətbiq olunur. 
7. Qlobal miqyasda verilən etibarlı World Elite Mastercard kredit və ya debet 

kartından rezervasiyanı tamamlamaq və brona görə ödəniş etmək üçün 
istifadə olunmalıdır.

8. Əgər bron veb-sayt vasitəsilə edilərsə, Təklif əsasında endirimdən 
yararlanmaq üçünmüvafiq promokod URL-in ödəniş səhifəsinə daxil 
edilməli və tətbiq edilməlidir.

9. Promokod başqa təkliflərlə istifadə oluna bilməz.
10. Təklifi aktivləşdirmək üçün bir URL mövcuddur – bu, yalnız ingilis dilində 

bron üçün istifadə oluna bilər, Avropada bron üçün əlçatandır

Kampaniyada iştirak edən məkanın adı

Oberoi, Yeni Dehli

Oberoi, Mumbay

Oberoi Grand, Kəlküttə

Oberoi, Benqaluru

Oberoi, Qurqaon

Oberoi Amarvilas, Aqra

Oberoi Rajvilas, Caypur

Oberoi Udaivilas, Udaypur

Oberoi Vanyavilas, Ranthambhor

Oberoi Sukhvilas Resort & Spa, Yeni Çandigarh

Wildflower Hall, Himalay Dağlarında Şimla

Oberoi Cecil, Şimla

Oberoi, Bali

Oberoi, Lombok

Oberoi, Dubay

Oberoi Marrakech, Mərakeş
Oberoi Beach Resort, Əl-Zohra
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Etibarlılıq müddəti:
2021-ci ilin 31 martından əvvəl tamamlanmalı olan bronlar üçün 
etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Standart təklif: Prepaid, Maestro, Debit, Standard və Gold kart sahibləri
Premium təklif: Platinum, World, World Black və World Elite kart sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Qlobal miqyasda verilən kartları olan müvafiq kart sahibləri üçün 
əlçatandır
Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri
Seçilən otel və istirahət mərkəzlərində səyahətə inanırıq. Biz inanırıq ki, o, bizi 
dəyişdirir, ilhamlandırır, ətrafımızdkaı dünyaya bağlayır. Dünyanın 750-dən çox
ən yaxşı müstəqil otelləri, 85 ölkədə istirahət mərkəzləri və məskənləri olan 
portfelimiz misilsiz təcrübələr, yüksək keyfiyyət standartları və sonsuz imkanlar
axtaran ağıllı səyahətçilərə xidmət göstərir. Birlikdə müstəqillik ruhunu, gözəllik 
və macəra heyranlığını və səyahət sevincini qeyd edirik.

Lüks səyahət və qonaqpərvərliyi sevirsinizsə, Mastercard kartı sahiblərinə edilən 
bu eksklüziv təkliflərlə dünyanın ən çox arzuolunan yerlərini araşdırın. Ayrıca, 
müstəqil otellər üçün dünyanın ən böyük nöqtələrə əsaslanan loyallıq proqramı
olan I Prefer (Üstün tuturam) Otel Mükafatları proqramında qeydiyyatdan 
keçmək üçün Iprefer.com saytına daxil olun. Ani fürsətlərdən, eksklüziv
qiymətlərdən, xüsusi endirimlərdən və pulsuz gecələr üçün xallardan
yarralanmaq üçün üç milyon üzvümüzə qoşulun.

Standart təklif : Etibarlı Mastercard kartı sahibləri kampaniyada iştirak edən, üstün 
tutduqlan otel və istirahət mərkəzlərində 3 gecənin qiymətinə 4 gecə bron edə 
bilərlər

Premium təklif : Premium Mastercard kartı sahibləri oteldə 3 gecənin qiymətinə 4 
gecəlik qonaqlama bron edə, o cümlədən pulsuz Elit/ Prefer  statusunu və 25 000/ 
Prefer Xalını (50 ABŞ dollarına ekvivalent) ala bilərlər.

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Standart təklif: 3 gecənin qiymətinə 4 gecə qonaqlayın
Premium təklif: 3 gecənin qiymətinə 4 gecə qonaqlayın & Elit/Prefer Statusunu alın

preferredhotels.com-da edilən onlayn bronlara aid edilir

Standart təklif: https://preferredhotels.com/mastercard tarif 
kodunu seçmək üçün: MKTMSC
Premium təklif: https://preferredhotels.com/mastercard-
premium tarif kodunu seçmək üçün: MKTMPE
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Standart təklif

1. Bu, Mastercard kartı sahibləri üçün eksklüziv təklifdir və bura 2021-ci 
ilin 31 mart tarixinə kimi 4 və ya daha çox gecə üçün bir pulsuz gecə 
daxildir.

2. Bütün qiymətlər bir otaq, bir gecəyə hesablanır və hər hansı digər
kampaniyalar və ya proqramlarla birləşdirilə bilməz; minimum 
qonaqlamalar kimi bəzi məhdudiyyətlər və kampaniyaya daxil olmayan 
tarixlər tətbiq edilə bilər.

3. Qiymətlər yalnız kampaniyada iştirak edən otellərdə etibarlıdır, mövcud
olub-olmamaqla tənzimlənir və xəbərdarlıq edilmədən dəyişə bilər.

4. Otaq tarifi Mastercard ilə bron edilməli və ödənilməlidir. Bu xüsusi təklifi 
almaq üçün kart sahibi MKTMSC tarif kodunu bron etməlidir. Təklif 
yalnız etibarlı Mastercard ilə ödənildikdə etibarlı olur.

5. Təklif dəyişdirilə bilər və fərdi ticarətçinin şərtləri və qaydalarına 
əsaslanır. Qanunla qadağan edilmiş və ya məhdudlaşdırılmış yerlərdə 
qüvvəsini itirir.

6. Tam şərtlər və qaydalara baxmaq üçün daxil olun:
https://preferredhotels.com/mastercard

Premium təklif

1. Bu, Platinum, World, World Black Edition və ya World Elite Mastercard
kartı sahibləri üçün eksklüziv təklifdir və bura 2021-ci ilin 31 mart 
tarixinə kimi 4 və ya daha çox gecə üçün bir pulsuz gecə daxildir.

2. Bütün qiymətlər bir otaq, bir gecəyə hesablanır və hər hansı digər
kampaniyalar və ya proqramlarla birləşdirilə bilməz; minimum 
qonaqlamalar kimi bəzi məhdudiyyətlər və kampaniyaya daxil olmayan 
tarixlər tətbiq edilə bilər.

3. Qiymətlər yalnız kampaniyada iştirak edən otellərdə etibarlıdır, mövcud
olub-olmamaqla tənzimlənir və xəbərdarlıq edilmədən dəyişə bilər.

4. Otaq tarifi World, World Black Edition və ya World Elite Mastercard ilə 
bron edilməli və ödənilməlidir. Bu xüsusi təklifi almaq üçün kart sahibi 
MKTMPE tarif kodunu daxil etməlidir.

5. Təklif dəyişdirilə bilər və fərdi ticarətçinin şərtləri və qaydalarına 
əsaslanır. Qanunla qadağan edilmiş və ya məhdudlaşdırılmış yerlərdə 
qüvvəsini itirir. 

6. Təklif World, World Black Edition və ya World Elite Mastercard ilə 
ödəniş edildikdə etibarlı olur. Tam şərtlər və qaydalara baxmaq üçün 
daxil olun: https://preferredhotels.com/mastercard-premium
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite və
Business kart sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Qlobal miqyasda verilən kartları olan müvafiq kart sahibləri üçün 
əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

Farfetch dəbsevərlər üçün mövcuddur. O, individuallığa güc verən və
qlobal miqyasda yaradıcıları, kuratorları və istehlakçıları birləşdirən
həqiqətən qlobal, lüks, rəqəmsal bir ticarət məkanını işlədir.

Bütün dünya üzrə 700-dən çox butik mağaza və brendləri ilə Farfetch
təxminən 190 ölkənin müştəriləri ilə işləyir. 

Farfetch.com-da ticarət məkanını kəşf edin

Mastercard kartı sahibləri MASTERCARD10 kodunu istifadə etdikdə 
saytda alış-veriş etdikdə 10% endirim əldə edəcəklər (unikal kodlar da 
mövcuddur). Bu endirim yalnız tam qiymətli əşyalara uyğun gəlir, 
minimum xərc tələb olunur. 

İstisnalar
• Qeyd olunan bu bazarlar kampaniyada iştirak etmir; RU, KZ, BY, AM, 

KG BR, CH və HK 

• Brend İstisnaları tətbiq olunur, bu təklifi aktivləşdirməzdən əvvəl 
mövcud siyahı üçün bizimlə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Sayt sifarişləri üçün 10% endirim

Qlobal miqyasda edilən onlayn sifarişlərə aiddir, göndəriş 
məhdudiyyətləri tətbiq olunur

farfetch.com vebsaytında (şərtlər və qaydalarda izlənilməli keçid 
verilib) onlayn alış-veriş edən kart sahibləri sifarişi bitirən zaman 
təklifi almaq üçün MASTERCARD10 kodunu daxil edirlər. 
Minimum xərc tələb olunur.
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər

eCommerce vebsaytına buradan baxa bilərsiniz: 

https://www.farfetch.com/shopping/women/items.aspx?utm_source=master

card&utm_medium=partnerships&utm_campaign=Banking:Mastercard:UK:EN

&pid=mastercard&af_channel=partnerships&is_retargeting=true

1. Təklif yalnız uyğun Mastercard kartı sahiblərinin şəxsi istifadəsi üçündür
2. Təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır
3. Bu təklif yalnız tam qiymətli (endirimsiz) əşyalar üçün istifadə oluna bilər
4. Başqa cür göstərilmədiyi halda, təklifi digər kampaniya xarakterli 

proqramlar, təkliflər, endirim kartları, talonlar və ya VIP imtiyazları ilə 
birlikdə istifadə etmək olmaz

5. Göndəriş yerlərinin tam siyahısı üçün Farfetch.com-a baxın
6. Farfetch qaytarma qaydaları ilə bağlı məlumat üçün daxil olun: 

https://www.farfetch.com/returns-and-
refunds?utm_source=mastercard&utm_medium=partnerships&utm_camp
aign=Banking:Mastercard:UK:EN&pid=mastercard&af_channel=partnershi
ps&is_retargeting=true

7. Tam satış şərtləri və qaydalarına burada baxa bilərsiniz: 
https://www.farfetch.com/terms-and-
conditions?utm_source=mastercard&utm_medium=partnerships&utm_ca
mpaign=Banking:Mastercard:UK:EN&pid=mastercard&af_channel=partne
rships&is_retargeting=true

Xüsusi Şərtlər

Təklif yalnız seçilmiş brendlər üçün mövcuddur. Bu təklifi aktivləşdirməzdən 

əvvəl istisna edilmiş brendlərin cari siyahısı üçün bizimlə əlaqə saxlamağınız 

xahiş olunur.

1. Təklifi aktivləşdirmək üçün sadəcə olaraq sifarişi bitirən zaman

MASTERCARD10 kodunu daxil edin və endirim əlavə olunacaqdır. 

2. Siz bu təklifi aktivləşdirməzdən öncə kreativ əmlak və kart sahibi 

təfərrüatlarınızı paylaşdığınız zaman Farfetch kart sahibi qrupunuz üçün

unikal kampaniya kodları yarada bilər, biz kampaniyanız daxilində 

istifadə üçün bunları sizə təqdim edə bilərik, qeyd edək ki, Koreyadakı hər 

hansı kampaniyalar yalnız unikal kodları istifadə etməlidir.

3. Bu təklifi aktivləşdirmək üçün minimum xərc tələb olunur. Təklif yalnız 

USD 200 / EUR 200 / GBP 200 / DKK 1500 / CAD 250 / AUD 270 / JPY 

25000 / HKD 1500 / KRW240000 / CHF 200 / SGD 250 / MXN 4000 / 

PLN 800 / SEK 2000 məbləğlərindən çox vəsait xərcləndikdə etibarlı olur

İstisna edilən bazarlar

FarFetch tərəfindən təmin edilən kampaniya xarakterli təklif aşağıdakı 
bazarlara tətbiq edilmir; Rusiya (RU), Braziliya (BR), Çin (CH) və Honkonq 
(HK), Qazaxıstan (KZ), Belarus (BY), Ermənistan (AM) və Qırğızıstan (KG)
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Black 
Edition, World Elite və Business kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Rusiya istisna olmaqla, qlobal miqyasda verilən kartları olan 
müvafiq kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri
Net-A-Porter qrupunun YOOX hissəsi moda, dizayn və incəsənət üçün
dünyanın aparıcı onlayn həyat tərzi mağazasıdır. 2015-ci ildə Net-A-
Porter ilə birləşmə yolu ilə qurulan İtalyan onlayn moda pərakəndə satış
şirkəti qlobal elektron ticarət şirkətidir. YOOX dünyanın 180 ölkəsində 
xidmət göstərir.

• YOOX onlayn YOOX.com-da alış-veriş üçün 15% endirim təklif edir

• Etibarlılıq müddəti ərzində təklifdən bir müştəri üçün 5 dəfəyə qədər 
istifadə edilə bilər

• Minimum xərc yoxdur və təklif qlobal miqyasda edilən bütün onlayn 
sifarişlər üçün mövcuddur

YOOX dünyanın ən nüfuzlu dizaynerlərindən kişilər və qadınlar üçün lüks, 
çətin tapılan geyim və aksesuarların bazarıdır. Satış şirkəti qadın və kişilərə
klassik və yaradıcı üslublarla şəxsiyyətlərini ifadə etməyə imkan verən,
beynəlxalq səviyyədə tanınan sənət adamları ilə eksklüziv əməkdaşlıq edir.

Təchizatçı məhdudiyyətləri: Əvvəlcədən mövcud olan marketinq 
tərəfdaşlıqlarına görə İtaliyada bu təklifə bəzi təchizatçı məhdudiyyətləri 
tətbiq olunur.  Əgər bu təklifi İtaliya bazarından istifadə etmək 
istəyirsinizsə, hər hansı kampaniyadan öncə
mastercard.privileges@biggroup.co.uk ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Minimum xərclə 15% endirim

Rusiya istisna olmaqla, qlobal miqyasda edilən onlayn sifarişlərə tətbiq 
olunur

Kart sahibləri 
https://www.yoox.com/project/comktg19?tp=453534 səhifəsinə 
daxil olur və promokod almaq üçün öz e-poçt ünvanlarını daxil edirlər
(onlar bunu beş dəfəyə qədər istifadə edə bilərlər). Təklifi 
aktivləşdirmək üçün kart sahibi qeydiyyatdan keçməli və ya hesabına 
daxil olmalı və sifarişi bitirən zaman öz unikal kodunu daxil etməlidir
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər

1. Bu təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlı Mastercard® öncədən ödəmə, debet 
və ya kredit kartı ilə ödəniş tələb edir.

2. Yalnız e-poçt ünvanını aşağıdakı keçidə daxil edən Mastercard® kartı sahibləri üçün 
etibarlıdır: https://www.yoox.com/project/comktg19?tp=453534. Qeyd. Bunun 
üçün YOOX kommunikasiyası və ya dərclərinə hər hansı abunə tələb olunmur

3. Müştəri qeydiyyatdan keçən zaman promokod təqdim olunan e-poçt ünvanına 
elektron məktub şəklində göndəriləcəkdir. Bu promokod müştəri üçün unikaldır və 
etibarlılıq müddəti ərzində 5 dəfəyə qədər istifadə oluna bilər.

4. Təklifi aktivləşdirmək üçün kart sahibi alış-veriş səbətinə sevimli əşyalarını əlavə 
etməzdən öncə yoox.com vebsaytına daxil olmalı və ya saytda qeydiyyatdan 
keçməlidir, sonra isə müştəri alış-veriş səbətində sifarişi bitirən zaman YOOXCODE 
sahəsinə promokodu daxil etməlidir.

5. Promokodu başqa kampaniya xarakterli kodlar, talonlar və ya saytda müvəqqəti 
endirimlərlə birləşdirmək olmaz.

6. Kampaniya aşağıdakı ərazi və brendlərə şamil olunmur: İncəsənər, Təmizləyici 
vasitələr, Uşaqlar, Dizayn, İdman, NEW (YENİ) etiketi ilə verilən əşyalar, gün 
eynəkləri, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bidermann, Montblanc, Polo Ralph Lauren 
və Dodo brendləri.

7. Endirim talonunu tətbiq etdiyiniz əşyanı hər hansı səbəbdən geri qaytarmaq 
istəsəniz, Qaytarma Siyasətində qeyd olunduğu kimi standart qaytarma 
proseduruna əməl etməlisiniz

8. Satışla bağlı tam şərtlər və qaydalara bu saytda baxa bilərsiniz: 
https://www.yoox.com/legal/Salesterms

Təchizatçı məhdudiyyətləri

Əvvəlcədən mövcud olan marketinq tərəfdaşlıqlarına görə İtaliyada bu təklifə 
bəzi təchizatçı məhdudiyyətləri tətbiq olunur.

Əgər bu təklifdən yararlanmaq istəyirsinizsə və həmin bazarlara aid 
ölkələrdənsinizsə, hər hansı kampaniyadan əvvəl
mastercard.privileges@biggroup.co.uk ilə əlaqə yaratmağınız xahiş olunur.
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Black 
Edition, World Elite və Business kart sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Avropada yaşayan və kartları olan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

TheHut.com, Ted Baker, Joseph Joseph, Barbour və s. kimi çox sevilən
markalardan keyfiyyətli kolleksiyalar təqdim edən aparıcı lüks bir onlayn
mağazadır. 2004-cü ildə yaradılan TheHut.com moda, ev əşyaları, gözəllik və
həyat tərzi məhsulları üzrə ixtisaslaşmışdır.

200-dən çox ölkəyə çatdırmanı təmin edən universal onlayn məkan olaraq, 
TheHut.com məşhur markalar və hər kəs üçün çeşidlər arasında hər ay 
məhsulları xüsusi seçir. 

• TheHut.com https://www.thehut.com/ saytında onlayn alış-verişə 10% 
endirim təklif edir

• Minimum xərc yoxdur və təklif qlobal miqyasda edilən bütün onlayn 
sifarişlər üçün əlçatandır

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

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Minimum xərc olmadan 10% endirim

Qlobal miqyasda edilən onlayn sifarişlərə şamil olunur (sağdakı URL-də 
istisnalara baxın) 

Kart sahibləri onlayn şəkildə TheHut.com-da alış-veriş edir və 
təklifi almaq üçün səbətə MASTER10 kodunu daxil edirlər
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər

1. eCommerce vebsaytına burada daxil ola bilərsiniz: 
https://www.thehut.com/ və ya Almaniyalı müştərilərimiz üçün
https://www.thehut.de/.

2. Təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

3. Təklifi aktivləşdirmək üçün seçdiyiniz məhsulları səbətə əlavə edin və 
«Endirim kodunuz var? Onu bura daxil edin» deyən səbətə MASTER10 
unikal kodunu daxil edin. Əgər səbətinizdə olan məhsullar kodla 
mövcuddursa, ümumi sifarişinizdən 10% çıxılacaqdır.

4. Bu təklifə uyğun olması üçün tələb olunan minimum xərc yoxdur

5. Talon kodlarından hər hansı digər talon kodları, endirimləri, təklifləri və ya 
endirimdə olan əşyalarla birlikdə istifadə etmək olmaz və istisnalar tətbiq 
olunur. 

6. TheHut.com qaytarma siyasəti ilə bağlı məlumat üçün daxil olun:
https://www.thehut.com/articles/returns-policy.list

7. Tam satış şərtləri və qaydalarına burada baxa bilərsiniz: 
https://www.thehut.com/articles/terms-and-conditions.list

38

İstisnalar

TheHut.com-da olan aşağıdakı məhsullar sayt üzrə endirim kodlarına daxil 
edilməyib: https://www.thehut.com/articles/exclusions-list.list.

Qeyd edək ki, bu istisna dəyişə bilər.

https://www.thehut.com/
https://www.thehut.de/
https://www.thehut.com/articles/returns-policy.list
https://www.thehut.com/articles/terms-and-conditions.list
https://www.thehut.com/articles/exclusions-list.list
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Black 
Edition, World Elite və Business kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı

Bazarın uyğunluğu:
Avropada yaşayan və kartları olan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

Avropanın 22 000-dən çox məhsulunu daşıyan bir nömrəli onlayn yüksək keyfiyyətli
kosmetik vəsaitlər təchizatçısı MAC, Kérastase və Yves Saint Laurent daxil olmaqla, 
aparıcı brendləri özündə cəmləşdirib, bütün gözəllik ehtiyaclarınızı ödəmək üçün bir
yerdir.

660-dan çox yüksək keyfiyyətli brendlər portfeli ilə lookfantastic sizə özünüzü 
fantastik hiss etmək, olmaq və görünməyə kömək etmək üçün gözəllik markalarının 
ən geniş seçimini təklif edir. Yüksək keyfiyyətli kosmetik vəsaitlərə müraciəti 
genişləndirməklə və bütün dünya üzrə kişilər və qadınların imkanlarını artırmaqla 
onlayn gözəllik dinamikasına rəhbərlik edir.

• lookfantastic https://www.lookfantastic.com/ səhifəsində edilən onlayn alış-
veriş üçün 20% endirim təklif edir

• Minimum xərc yoxdur və təklif qlobal miqyasda edilən bütün onlayn sifarişlər 
üçün mövcuddur

Hər hansı başqa kod təklifi ilə birgə istifadə oluna bilməz. İstisnalar tətbiq olunur –
aşağıdakı məhsullar bu kampaniyaya aid deyil: 

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

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Minimum xərc olmadan 20% endirim

Qlobal miqyasda edilən onlayn sifarişlərə şamil olunur (sağdakı URL-də 
istisnalara baxın)

Kart sahibləri onlayn şəkildə Lookfantastic-də alış veriş edir
təklifi almaq üçün sifarişi bitirən zaman MASTER20 kodunu 
daxil edir

39

https://www.lookfantastic.com/
https://www.lookfantastic.com/offers/full-exclusions.list
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər

1. eCommerce vebsaytına buradan daxil ola bilərsiniz: 
https://www.lookfantastic.com/

2. Təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

3. Təklifi aktivləşdirmək üçün seçdiyiniz məhsulları səbətə əlavə edin və 
«Endirim kodunuz var? Onu bura daxil edin» deyən səbətə MASTER10 
unikal kodunu daxil edin. Əgər səbətinizdə olan məhsullar kodla 
mövcuddursa, ümumi sifarişinizdən 20% çıxılacaqdır.

4. Bu təklifə uyğun olması üçün tələb olunan minimum xərc yoxdur

5. Talon kodlarından hər hansı digər talon kodları, endirimləri, təklifləri və 
ya endirimdə olan əşyalarla birlikdə istifadə etmək olmaz.

6. lookfantastic qaytarma siyasəti ilə bağlı məlumat üçün daxil olun: 
https://www.lookfantastic.com/info/refunds-returns.list

7. Tam satış şərtləri və qaydalarına burada baxa bilərsiniz: 
https://www.lookfantastic.com/info/terms-conditions.list

40

İstisnalar

lookfantastic-da aşağıdakı məhsullar saytdakı endirim kodlarına daxil edilmir: 
https://www.lookfantastic.com/offers/full-exclusions.list

https://www.lookfantastic.com/
https://www.lookfantastic.com/info/refunds-returns.list
https://www.lookfantastic.com/info/terms-conditions.list
https://www.lookfantastic.com/offers/full-exclusions.list
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına qədər etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Black 
Edition, World Elite və Business kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Avropada yaşayan və kartları olan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

Zavvi film, TV, musiqi və komiks mədəniyyətinin qovuşduğu yerdir. Pop 
mədəniyyətini bütün izzəti ilə qeyd edən Zavvi çox sayda rəsmi lisenziyalı
geyim, kolleksiya əşyaları və ən son film və televiziya buraxılışlarına malikdir. 

Ulduz müharibələri və Harri Potterdən tutmuş Möcüzə və Taxt-tac
oyunlarına qədər bütün sevdiyiniz franşizaları alın və başqa heç yerdə tapa 
bilmədiyiniz fantastik eksklüziv məhsullar tapın. Zavvi pop mədəniyyətinin
ürəyi və evidir.

• Zavvi https://www.zavvi.com/ səhifəsində onlayn edilən alış-verişə görə 
10% endirim təklif edir

• Minimum xərc yoxdur və təklif qlobal miqyasda edilən bütün onlayn
sifarişlər üçün mövcuddur

İstisnalar: Bütün sayt üzrə endirimlər Elektrik avadanlıqlar, Optik disk 
paketləri və xüsusi təkliflərdə olan məhsullara aid edilmir

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Minimum xərc olmadan 10% endirim

Qlobal miqyasda edilən onlayn sifarişlərə şamil olunur (sağda istisna 
kateqoriyalarına baxın) 

Kart sahibləri onlayn şəkildə zavvi.com-da alış-veriş edir və təklifi 
almaq üçün sifarişi bitirən zaman MCP10 kodunu daxil edir

41

https://www.zavvi.com/
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər

1. eCommerce vebsaytına buradan daxil ola bilərsiniz: https://www.zavvi.com/

2. Təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

3. Təklifi aktivləşdirmək üçün seçdiyiniz məhsulları səbətə əlavə edin və «Endirim
kodunuz var? Onu bura daxil edin» deyən səbətə MCP10 unikal kodunu daxil
edin. Əgər səbətinizdə olan məhsullar kodla mövcuddursa, ümumi
sifarişinizdən 10% çıxılacaqdır.

4. Bu təklifə uyğun olması üçün tələb olunan minimum xərc yoxdur

5. Vauçer kodlarından hər hansı digər vauçerkodları və ya təklifləri ilə birlikdə
istifadə etmək olmaz. Açıq şəkildə başqa bir hal qeyd olunmazsa, bütün 
endirim kodları/təklifləri 1% endirim üçün £1-ə bərabər maksimum endirim 
qiyməti ilə tənzimlənir (məsələn: 10% endirim kodu £10 dəyərində maksimum 
endirim deməkdir, 20% endirim £20 dəyərində maksimum endirim deməkdir 
və s.).

6. Zavvi qaytarma siyasəti ilə bağlı məlumat üçün daxil olun: 
https://www.zavvi.com/articles/returns-policy.list

7. Tam satış şərtləri və qaydalarına burada baxa bilərsiniz: 
https://www.zavvi.com/articles/terms-conditions.list

42

İstisnalar

Başqa hal göstərilməzsə, bütün sayt üzrə etibarlı olan endirim kodlarına 
aşağıdakılar daxil deyil:
- Elektrik avadanlıqlar.
- Optik disk paketləri
- Xüsusi təkliflərdə olan məhsullar.

https://www.zavvi.com/
https://www.zavvi.com/articles/returns-policy.list
https://www.zavvi.com/articles/terms-conditions.list
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Black 
Edition, World Elite və Business kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Avropada yaşayan və kartları olan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

Myprotein Avropanın 1 nömrəli aparıcı idman qidası markasıdır. 70-dən çox
ölkədə fəaliyyət göstərərək, onlar əlavələr, protein tozları, vitaminlər və
yüksək proteinli qidalar və qəlyanaltılar da daxil olmaqla, keyfiyyətli
məhsullar və idman geyimləri istehsal edir və təqdim edir.

2004-cü ildə təsis edilən Myprotein şirkəti bazarda ən yaxşı qiymətlərlə
2000-dən artıq məhsul təklif edir. Onlar hər gün məqsədlərinə çatmaq üçün
insanları lazımi enerji ilə təmin edərək onların fitnes potensiallarını
reallaşdırmaq üçün hər yaşda və qabiliyyətdə olan insanları ruhlandırmağa 
çalışırlar. Təcrübəsindən və həyat tərzindən asılı olmayaraq, onlar hamı
üçün yüksək keyfiyyətli qidalar təklif edirlər - müxtəlif vegetarian, veqan, 
süd olmayan və qlütensiz seçimlər.

• Myprotein https://www.myprotein.com səhifəsində onlayn edilən 
alış-veriş üçün 35% endirim təklif edir

• Minimum xərc yoxdur və təklif qlobal miqyasda edilən bütün onlayn 
sifarişlər üçün mövcuddur

İstisnalar: https://www.myprotein.com/all-offers/exclusions.list

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Minimum xərc olmadan 35% endirim

Qlobal miqyasda edilən onlayn sifarişlərə şamil olunur (sağdakı URL-də 
istisnalara baxın) 

Kart sahibləri Myprotein.com-da alış-veriş edir və təklifi almaq 
üçün sifarişi bitirdiyi zaman MYPMC kodunu daxil edir

43

https://www.myprotein.com/
https://www.myprotein.com/all-offers/exclusions.list
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər

1. eCommerce vebsaytına buradan daxil ola bilərsiniz:
https://www.myprotein.com

2. Təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

3. Təklifi aktivləşdirmək üçün MYPMC unikal kodunu səbətə daxil edin

4. Bu təklifə uyğun olması üçün tələb olunan minimum xərc yoxdur

5. Talon kodlarından hər hansı digər talon kodları, endirimləri və təklifləri ilə 
birlikdə istifadə etmək olmaz

6. Myprotein qaytarma siyasəti ilə bağlı məlumat üçün daxil olun: 
https://www.myprotein.com/customer-services/returns-policy.list

7. Tam satış şərtləri və qaydalarına burada baxa bilərsiniz: 
https://www.myprotein.com/customer-services/terms-and-conditions.list

44

İstisnalar

Myprotein-də aşağıdakı məhsullar saytdakı endirim kodlarına daxil 
edilməyib: https://www.myprotein.com/all-offers/exclusions.list

https://www.myprotein.com/
https://www.myprotein.com/customer-services/returns-policy.list
https://www.myprotein.com/customer-services/terms-and-conditions.list
https://www.myprotein.com/all-offers/exclusions.list


©
2

0
1

9
 M

a
st

e
rc

a
rd

. P
ro

p
ri

e
ta

ry
 a

n
d

 C
o

n
fi

d
e

n
ti

a
l

Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Black 
Edition, World Elite və Business kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Avropada yaşayan və kartları olan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

IWOOT = Mən onlardan birini istəyirəm adlı mağaza əcaib hədiyyələr, 
qacetlər, oyuncaqlar, geyim və ev avadanlıqları üzrə ixtisaslaşmış aparıcı 
onlayn hədiyyə satışı şirkətidir.

2000-ci ildə təsis edilmiş IWOOT fərqli nəsə tapmaq üçün yerdir. Kimsə
üçün bir xüsusi hədiyyə axtarırsınızsa, Mən Onlardan Birini İstəyirəm adlı 
onlayn bölmədə seçimlər içində itib-batacaqsınız. Analar Günü və ya bir toy 
üçün hədiyyə axtarırsınızsa və ya qarşı tərəfə heç vaxt unutmayacağı bir
təcrübə günü yaşatmaq istəyirsinizsə, siz hansı hadisə münasibətilə hədiyyə 
üçün silsiləyə baxa bilərsiniz.

• IWOOT www.iwantoneofthose.com/ səhifəsində onlayn edilən alış-
veriş üçün 15% endirim təklif edir

• Minimum xərc yoxdur və təklif qlobal miqyasda edilən bütün onlayn 
sifarişlər üçün mövcuddur

İstisnalar: Bütün IWOOT talon kodlarına LEGO, Playmobil, Konsollar, 
Electron avadanlıqlar, iPad-lər, BÜTÜN təcrübə günləri, Kompüter və 
əyləncə məhsulları və endirimdə olan seçilmiş əşyalar daxil deyil

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Minimum xərc olmadan 15% endirim

Qlobal miqyasda edilən onlayn sifarişlərə şamil olunur (sağda qeyd 
olunan istisnalara baxın)

Kart sahibləri IWOOT.com-da onlayn alış-veriş edir və təklifi 
almaq üçün sifarişi bitirən zaman PRIVILEGE15 kodunu daxil 
edir

45
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər

1. eCommerce vebsaytına buradan daxil ola bilərsiniz: 
https://www.iwantoneofthose.com/

2. Təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

3. Təklifi aktivləşdirmək üçün sadəcə olaraq sifarişi bitirən zaman
PRIVILEGE15 kodunu daxil edin və endirim əlavə olunacaqdır.

4. Bu təklifə uyğun olması üçün tələb olunan minimum xərc yoxdur

5. Talon kodlarından hər hansı digər talon kodları və ya təklifləri ilə birlikdə
istifadə etmək olmaz. Açıq şəkildə başqa bir hal qeyd olunmazsa, bütün
endirim kodları/təklifləri 1% endirim üçün £1-ə bərabər maksimum endirim
qiyməti ilə tənzimlənir (məsələn: 10% endirim kodu £10 dəyərində
maksimum endirim deməkdir, 20% endirim £20 dəyərində maksimum
endirim deməkdir və s.).

6. Zaman keçdikcə və öz səlahiyyəti çərçivəsində IWOOT bəzi 
kampaniyalar üçün bu kapitalı artıra və ya azalda bilər.

7. IWOOT qaytarma siyasəti ilə bağlı məlumat üçün daxil olun: 
https://www.iwantoneofthose.com/help/returns-policy.list

8. Tam satış şərtləri və qaydalarına burada baxa bilərsiniz: 
https://www.iwantoneofthose.com/help/terms-conditions.list

46

İstisnalar

All IWOOT talon kodlarına LEGO, Playmobil, Konsollar, Electron
avadanlıqlar, iPad-lər, BÜTÜN təcrübə günləri, Kompüter və əyləncə 
məhsulları və endirimdə olan seçilmiş əşyalar daxil deyil

Bu təklif endirimdə olan seçilmiş əşyalara aid edilmir.

https://www.iwantoneofthose.com/
https://www.iwantoneofthose.com/help/returns-policy.list
https://www.iwantoneofthose.com/help/terms-conditions.list
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World 
Black Edition, World Elite və Business kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Avropada yaşayan və kartları olan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

AllSole.com kişilər, qadınlar və uşaqlar üçün ayaqqabı nümayişi kolleksiyaları
üçün onlayn məkandır. Ən son hamı üçün gərək olan krossovkalardan 
tutmuş orijinal dabanlı ayaqqabılara kimi AllSole hər bir hadisə üçün 
müxtəlif ayaqqabılar təqdim edir. 150-dən çox ölkəyə çatdırma xidmətini 
həyata keçirən AllSole Ted Baker, Converse, Vans, Dr.Martens və s. daxil
olmaqla aparıcı markalarla işləyir.

• AllSole, Allsole.com səhifəsində onlayn edilən alış-veriş üçün 10% 
endirim təklif edir

• Minimum xərc yoxdur və təklif qlobal miqyasda edilən bütün onlayn 
sifarişlər üçün mövcuddur

İstisnalar: Bütün Hugo Boss ayaqqabıları

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Minimum xərc olmadan 10% endirim

Qlobal miqyasda edilən onlayn sifarişlərə şamil olunur (sağda verilən 
istisnalara baxın) 

Kart sahibləri allsole.com-da onlayn alış-veriş edir və təklifi 
almaq üçün sifarişi bitirən zaman MC10 kodunu daxil edirlər
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər

1. eCommerce vebsaytına buradan daxil ola bilərsiniz: 
https://www.allsole.com/

2. Təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

3. Təklifi aktivləşdirmək üçün seçdiyiniz məhsulları səbətə əlavə edin və
«Endirim kodunuz var? Onu bura daxil edin» deyən səbətə MCP10 unikal
kodunu daxil edin. Əgər səbətinizdə olan məhsullar kodla mövcuddursa, 
ümumi sifarişinizdən 10% çıxılacaqdır. 

4. Bu təklifə uyğun olması üçün tələb olunan minimum xərc yoxdur

5. 10% endirim saytda yalnız bütün endirimsiz ayaqqabılara aid edilir, 
endirimdən hər hansı başqa kampaniya, talon və ya endirimdə olan 
ayaqqabılarla birgə istifadə oluna bilməz

6. AllSole istənilən vaxt bu şərtlər və qaydaları dəyişdirmək hüququnu qoruyub 
saxlayır

7. All Sole qaytarma siyasəti ilə bağlı məlumat üçün daxil olun: 
https://www.allsole.com/articles/returns.list

8. Tam satış şərtləri və qaydalarına burada baxa bilərsiniz: 
https://www.allsole.com/articles/terms-and-conditions.list

48

İstisnalar

Bu təklif hər hansı Hugo Boss ayaqqabısına aid edilmir, istisnalarla burada 
tanış ola bilərsiniz: https://www.allsole.com/articles/exclusions-list.list

https://www.allsole.com/
https://www.allsole.com/articles/returns.list
https://www.allsole.com/articles/terms-and-conditions.list
https://www.allsole.com/articles/exclusions-list.list
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Etibarlılıq müddəti:
2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Kart sahibinin uyğunluğu:
Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Black 
Edition, World Elite və Business kartı sahibləri

Təklifin əlçatanlığı:

Bazarın uyğunluğu:
Avropada yaşayan və kartları olan kart sahibləri üçün əlçatandır

Kart sahibləri təklifi necə aktivləşdirir:

Proqramın təsviri

Mankind müasir kişilər üçün nəzərdə tutulub; özünə qulluq etməkdən və 
hətta bunu göstərməkdən çəkinməyən kişilər. Mankind yüksək keyfiyyətli
saç formullarından tutmuş ən yaxşı dəriyə qulluq məhsullarına qədər bütün
baxım ehtiyaclarınızı təmin edir.

Mankind vanna otağınızı və ya yataq otağınızdakı masanınızı dəriyə qulluq, 
saç baxımı və saqqal baxımı məhsulları ilə doldurmaq üçün mükəmməl
yoldur.

• Mankind https://www.mankind.co.uk/ səhifəsində onlayn edilən alış-
veriş üçün 20% endirim təklif edir

• Minimum xərc yoxdur və təklif qlobal miqyasda edilən bütün onlayn 
sifarişlər üçün mövcuddur

Hər hansı başqa kod təklifi ilə birlikdə istifadə oluna bilməz. İstisnalar 
tətbiq olunur – aşağıdakı məhsullar bu kampaniyaya aid deyil: 

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

Şərtlər və qaydalar
Tam təfərrüatlar və əməl olunmalı şərtlər və qaydalar

Minimum xərc olmadan 20% endirim

Qlobal miqyasda edilən onlayn sifarişlərə şamil olunur (sağdakı URL-də 
istisnalara baxın) 

Kart sahibləri Mankind-da onlayn alış-veriş edir və təklifi almaq 
üçün sifarişi bitirən zaman MASTER20 kodunu daxil edir

49

https://www.mankind.co.uk/
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TƏKLİF SƏHİFƏSİNƏ QAYITMAQ

Şərtlər və qaydalar

Əsas şərtlər

1. eCommerce vebsaytına buradan daxil ola bilərsiniz: 
https://www.mankind.co.uk/

2. Təklif 2020-ci ilin 31 dekabrına kimi etibarlıdır

3. Təklifi aktivləşdirmək üçün seçdiyiniz məhsulları səbətə əlavə edin və
«Endirim kodunuz var? Onu bura daxil edin» deyən səbətə MASTER20
unikal kodunu daxil edin. Əgər səbətinizdə olan məhsullar kodla
mövcuddursa, ümumi sifarişinizdən 20% çıxılacaqdır

4. Bu təklifə uyğun olması üçün tələb olunan minimum xərc yoxdur

5. Talon kodlarından hər hansı başqa talon kodları, endirimlər, təkliflər və ya 
endirimdə olan əşyalarla birgə istifadə oluna bilməz.

6. Mankind qaytarma siyasəti ilə bağlı məlumat üçün daxil olun: 
https://www.mankind.co.uk/info/refunds-returns.list

7. Tam satış şərtləri və qaydalarına burada baxa bilərsiniz: 
https://www.mankind.co.uk/info/terms-conditions.list

50

İstisnalar

Mankind-da olan aşağıdakı məhsullar endirimə daxil deyil: 
https://www.mankind.co.uk/excluded-brands/limited.list

https://www.mankind.co.uk/
https://www.mankind.co.uk/info/refunds-returns.list
https://www.mankind.co.uk/info/terms-conditions.list
https://www.mankind.co.uk/excluded-brands/limited.list
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Təklif 1:

Yalnız Mastercard Gold, Platinum, World və Business Kredit kartları. 

Mövcud olub-olmamaqla tənzimlənir. Endirimlər fərqlidir, qeydiyyat tələb 

olunur. 31/12/20 tarixində bitir. Tam Şərtlər və qaydalar burada.

Bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Yalnız kampaniyada iştirak 
edən qəsəbələr. Endirimlər fərqlidir. Başqa təkliflərlə birgə istifadə 
oluna bilməz. 31/12/20 tarixində bitir. Tam Şərtlər və qaydalar 

burada.

Yalnız 25+ Mastercard Business və Premium Kredit kartı sahibləri. 1-28 
gün ərzində olan icarələr üçün. Tariflər fərqlidir. Mövcud olub-
olmamaqla tənzimlənir. 31/12/20 tarixində bitir. Tam Şərtlər və 
qaydalar burada. [KEÇİD]

Yalnız Mastercard World, World Black Edition və World Elite kartı. 
Mövcud olub-olmamaqla tənzimlənir. Birinci Sinif, Biznes Sinfi və ya 
buna oxşar bilet növləri olmalıdır. Başqa təkliflərlə birgə istifadə oluna 
bilməz. 31/12/20 tarixində bitir. Tam Şərtlər və qaydalar burada.
[KEÇİD]

Təklif 1: Yalnız 23+ Mastercard Debit (yalnız öncədən ödəmə bronları) 
və Standard kartı sahibləri. Mövcud olub-olmamaqla tənzimlənir. 
Endirimlər fərqlidir. İstisnalar tətbiq olunur. 31/12/20 tarixində bitir. 
Tam Şərtlər və qaydalar burada.

Təklif 2: Yalnız Mastercard Gold, Platinum, World, World Black Edition, 
World Elite, Business kartı. Yalnız yeni qeydiyyatlar. Endirimlər fərqlidir. 
31/12/20 tarixində bitir. Tam Şərtlər və qaydalar burada. [KEÇİD]

Yalnız bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Yalnız kampaniyada iştirak 
edən otellər. 31/03/20 tarixində bitir. 31/07/20 tarixinə kimi 
qonaqlamalar üçün etibarlıdır. Başqa təkliflərlə birgə istifadə oluna bilməz. 
İstisnalar tətbiq olunur. Tam Şərtlər və qaydalar burada.

Yalnız World Elite kartı. Təklif Ən Yaxşı Mövcud Tariflər, o cümlədən yalnız 
kampaniyada iştirak edən otellərdə səhər yeməyi otaqlarına tətbiq olunur. 
30/09/21 tarixində bitir. Təklif 31/12/21 tarixinə kimi qonaqlamalar üçün 
etibarlıdır. Tam Şərtlər və qaydalar burada.

Standart təklif:

Yalnız Mastercard Prepaid, Maestro, Debit, Standard və Gold kartı. 

Yalnız kampaniyada iştirak edən otellər. Mövcud olub-olmamaqla 

tənzimlənir. 31/03/21 tarixində bitir. Tam Şərtlər və qaydalar burada.

Premium təklif:

Yalnız Mastercard Platinum, World, World Black və World Elite kartı. 

Yalnız kampaniyada iştirak edən otellər. Mövcud olub-olmamaqla 

tənzimlənir. 31/03/21 tarixində bitir. Tam şərtlər və qaydalar burada.

QISA Şərtlər və qaydalar: Səyahət 
təklifləri

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ

Təklif 1 və 2: 18+ Mastercard kartı sahibləri. Yalnız ziyarət günü 
etibarlıdır. Qrup miqyası ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq olunur.
30/04/23 tarixində bitir. Tam Şərtlər və qaydalar burada. [KEÇİD]

Bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Yalnız onlayn bronlar. Başqa 
təkliflərlə birgə istifadə oluna bilməz. 31/12/20 tarixində bitir. Tam 
Şərtlər və qaydalar burada. [KEÇİD]
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Təklif 2:

Yalnız World Black və Elite Kredit Kartları. Mövcud olub-olmamaqla 

tənzimlənir. Endirimlər fərqlidir, qeydiyyat tələb olunur. 31/12/20

tarixində bitir. Tam Şərtlər və qaydalar burada.

https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://preferredhotels.com/page/offer-terms-conditions-31461#MKTMSC-Terms
https://preferredhotels.com/page/offer-terms-conditions-31461#MKTMSC-Terms
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
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Bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Yalnız endirimsiz 

məhsullar. Başqa təkliflərlə birgə istifadə oluna bilməz. 

İstisnalar tətbiq olunur. 31/12/20 tarixində bitir. Tam 

Şərtlər və qaydalar [KEÇİD]

QISA Şərtlər və qaydalar: E-ticarət Təklifləri

Mastercard Gold, Platinum, World, World Black Edition, 

World Elite və Business kartı. Yalnız seçilmiş brendlər. 

Endirimsiz məhsullar, minimum xərc tələb olunur. Ölkə 

istisnaları tətbiq olunur. 31/12/20 tarixində bitir. Tam 

Şərtlər və qaydalar [KEÇİD]

Bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Başqa təkliflərlə 

birgə istifadə oluna bilməz. £10 məbləğinə qədər endirim. 

İstisnalar tətbiq olunur. 31/12/20 tarixində bitir. Tam 

Şərtlər və qaydalar [KEÇİD]

Bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Başqa təkliflərlə 

birgə istifadə oluna bilməz. İstisnalar tətbiq olunur. 

31/12/20 tarixində bitir. Tam Şərtlər və qaydalar [KEÇİD]

Bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Başqa təkliflərlə 

birgə istifadə oluna bilməz. İstisnalar tətbiq olunur. 

31/12/20 tarixində bitir. Tam Şərtlər və qaydalar [KEÇİD]

Bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Başqa 

təkliflərlə birgə istifadə oluna bilməz. 31/12/20

tarixində bitir. İstisnalar tətbiq olunur. Tam Şərtlər və 

qaydalar [KEÇİD]

Bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Başqa təkliflərlə 

birgə istifadə oluna bilməz. İstisnalar tətbiq olunur. 

31/12/20 tarixində bitir. Tam Şərtlər və qaydalar 

[KEÇİD]

Bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Qeydiyyat tələb 

olunur. Yalnız endirimsiz məhsullar. İstisnalar tətbiq 

olunur. Maksimum 5 dəfə. Başqa təkliflərlə birgə istifadə 

oluna bilməz. İtaliyada məhdudiyyətlər tətbiq olunur, 

təklif Rusiyada mövcud deyil. 31/12/20 tarixində bitir. 

Tam Şərtlər və qaydalar [KEÇİD]

Bütün Mastercard kartları tətbiq olunur. Başqa təkliflərlə 

birgə istifadə oluna bilməz. £10 məbləğinə qədər endirim. 

İstisnalar tətbiq olunur. 31/12/20 tarixində bitir. Tam 

Şərtlər və qaydalar [KEÇİD]

ƏSAS MENYUYA QAYITMAQ52
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Ətraflı 
məlumat

Bu Portfeldə verilən hər hansı təfərrüatlarla bağlı ətraflı məlumata 
ehtiyacınız olarsa, yaxud bu təkliflərdən istifadə edərkən sizə hər 
hansı yardım lazım olarsa, bütün sorğular üçün aşağıdakı şəxslərlə 
əlaqə saxlayın:

Tony Temple Tərəfdaşlıqlar üzrə Direktor
Katie Skilton Tərəfdaşlıqlar üzrə Hesab Meneceri
mastercard.privileges@biggroup.co.uk

Surətini bu ünvana göndərməyiniz xahiş olunur:
Nika Afanaseva Avropa Marketinqi üzrə Menecer, Ticarət vasitəçisi və 
Tərəfdaş
Nika.Afanaseva@mastercard.com

mailto:mastercard.privileges@biggroup.co.uk
mailto:Nika.Afanaseva@mastercard.com

