MasterCard® BUSINESS SELECTION program
INFORMAČNÍ MANUÁL
CO JE MASTERCARD® BUSINESS
SELECTION PROGRAM?
MasterCard® BUSINESS SELECTION představuje soubor
služeb, odměn, slev a jiných výhod poskytovaných
držitelům firemních a korporátních karet MasterCard®.
K využití těchto benefitů stačí držitelům těchto karet
zaplatit v obchodech u vybraných obchodníků z oblasti
spotřebního zboží, cestování a služeb a prokázat se při
platbě členskou kartou BUSINESS SELECTION.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?
Pro všechny držitele firemních a korporátních karet
MasterCard®, kteří se zaregistrují na webových
stránkách www.mastercard.cz/business.

JAK SE DO PROGRAMU ZAREGISTROVAT?
Pokud máte zájem o členskou kartu programu
MasterCard® BUSINESS SELECTION a chcete
využívat všech dostupných benefitů, zaregistrujte
se prosím na webu www.mastercard.cz/business
nebo prostřednictvím asistenční linky Nonstop Alarm
Centra na tel. čísle 242 452 600. Karta vám bude do
10 pracovních dní zaslána poštou na vaši adresu. Poté
můžete využívat všech výhod programu MasterCard®
BUSINESS SELECTION.

Salonek vyniká především moderním designem
a zákazníkům přináší vysoký komfort i potřebné
soukromí. Členové MasterCard® BUSINESS SELECTION
mají vstup do salonku zdarma. Doprovod držitele firemní
karty hradí 450 Kč. Nedržitelé firemních karet hradí
jednorázový vstup ve výši 720 Kč. Děti do 3 let mají
vstup zdarma.
OTEVÍRACÍ DOBA
• Po – Ne, 5.30 – 23.00
UMÍSTĚNÍ
• Neveřejná část Terminálu 1, za pasovou kontrolou
DALŠÍ BENEFITY
• Přednostní průchod Terminálem 1 před odletem
• Sleva na parkování 10 % na parkovišti C a 20 % na
VIP parkovišti C – pro rezervaci parkingu si zažádejte
o slevový kupon na stránkách programu v sekci
Letištní salonek
• Exkluzivní duty free nabídka
• Filmotéka a zpravodajství v letištním salonku zdarma
3) OSOBNÍ ASISTENTI NONSTOP ALARM CENTRA
K DISPOZICI 24/7

VÝHODY PROGRAMU

Ať už potřebujete rezervovat hotelový pokoj, nechat
doručit květiny, či se vám porouchal služební vůz,
asistenti Nonstop Alarm Centra vám s těmito problémy
rádi pomohou.

1) SPECIÁLNÍ NABÍDKY OD VYBRANÝCH PARTNERŮ

MasterCard Nonstop Alarm Centrum zahrnuje
následující nabídku služeb:

HLAVNÍ PARTNEŘI
• Google
• Infinity

• RAAB Karcher
• KRUK

Concierge asistence – zabezpečení např. rezervace vaší
oblíbené restaurace nebo donáškových služeb.

DOPRAVA A KURÝRNÍ SLUŽBY
• Tick Tack Taxi
• Student Agency
• Racek kurýr
• Kurýr Taxi
• Sixt

GASTRONOMIE A HOTELY
• Zátiší Group
• Siddharta Café
• Buddha Bar Hotel Prague
• Paul
• Asten Hotels

TECHNOLOGIE
• iSetos (Apple)
• Infinity
• Google

OSTATNÍ
• RAAB Karcher
• Nespresso
• MOJE HOSPODYNĚ
• KRUK
• SUPERFAKTURA.CZ

2) SALONEK MASTERCARD® LOUNGE
MasterCard® Lounge je letištní salonek, který otevřela
společnost MasterCard® na Terminálu 1 Letiště Václava
Havla Praha.

Home asistence – řešení urgentních problémů
technického rázu u vás doma nebo v kanceláři.
Auto asistence – oprava vozu na místě poruchy, odtah
vozidla, zajištění náhradního vozu a další služby.
Právní asistence – konzultace a právní pomoc v běžném
životě i v podnikání.
ZAVOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO 242 452 600
A OSTATNÍ JIŽ NECHTE NA NÁS!
Na tomto telefonním čísle je vám 24 hodin denně 365 dní
v roce k dispozici tým vyškolených osobních asistentů,
kteří komunikují v několika světových jazycích. Pomohou
vám s vyřešením jakéhokoli problému, případně
zodpovědí vaše dotazy.

Detailní informace o programu na www.mastercard.cz/business

