MasterCard® BUSINESS SELECTION program
FAQ
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.
U JAKÝCH PARTNERŮ BUDU MOCI BENEFITY VYUŽÍVAT?
V rámci programu MasterCard® BUSINESS SELECTION
budete moci využívat benefity u následujících partnerů:
HLAVNÍ PARTNEŘI
• Google
• Infinity

• RAAB Karcher
• KRUK

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

CO VŠECHNO ZAHRNUJÍ SLUŽBY NONSTOP ALARM
CENTRA?
Klienti zapojení do programu MasterCard® BUSINESS SELECTION
mohou využívat pět služeb Nonstop Alarm Centra: Concierge
asistenci, Domácí asistenci, Auto asistenci a Legal asistenci.
Nonstop Alarm Centrum je k dispozici 24 hodin denně na
telefonním čísle +420 242 452 600.
Concierge asistence – zabezpečení např. rezervace vaší
oblíbené restaurace nebo donáškových služeb.

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.
KDE SE NACHÁZÍ SALONEK MASTERCARD® LOUNGE?
Salonek se nachází na Letišti Václava Havla v Praze v neveřejné
části Terminálu 1 za pasovou kontrolou. Otevírací doba je
pondělí až neděle, od 5.30 do 23.00 hod.
ČÍM SE PROKÁŽI U VSTUPU DO LETIŠTNÍHO
SALONKU MASTERCARD® LOUNGE?
Na recepci salonku jsou klienti požádáni o předložení platné
palubní letenky a cestovního pasu. Pro bezplatný vstup je navíc
potřeba prokázat se platnou členskou kartou MasterCard®
BUSINESS SELECTION programu. Doprovod držitele firemní
karty hradí 450 Kč. Nedržitelé firemních karet hradí jednorázový
vstup ve výši 720 Kč. Děti do 3 let mají vstup zdarma.
JAKÉ SLUŽBY MOHOU KLIENTI VYUŽÍT V LETIŠTNÍM
SALONKU MASTERCARD® LOUNGE?
Pro návštěvníky salonku je připravena speciální obchodní
a interaktivní zóna. V interaktivní zóně je možné využít služby
Duty free online – nakupovat prostřednictvím internetu za
bezcelní ceny, zaplatit kartou MasterCard® a obdržet exkluzivně
zabalené zboží v prodejně. Hosté se zde mohou připojit na
WiFi a bavit se po svém. Mají příležitost podívat se na něco
zajímavého v televizi nebo si stáhnout film z nabídky zcela
zdarma. K dispozici jim je také vstup do prémiového obsahu
časopisu Reflex.
V OBCHODNÍ ZÓNĚ NALEZNETE:
• osobní počítače s připojením k internetu
• síťové zásuvky pro notebooky
• dvě laserové tiskárny, kopírku, fax
V SALONKU JE DÁLE K DISPOZICI:
•
•
•
•
•
•

samoobslužný bar s občerstvením
TV a denní tisk
WiFi
mobile charger box
relaxační zóna
sprcha a další zázemí pro osobní hygienu

DALŠÍ BENEFITY
• Při návštěvě salonku má host právo na přednostní
odbavení u bezpečnostní kontroly v Terminálu 1.
• Při předchozí online rezervaci je hostovi poskytnuta 10% sleva
na parkování na parkovišti C nebo 20% sleva na VIP parkovišti C.
Pro uplatnění slevy je nutné zadat slevový kód, který nalezne
člen ve svém profilu programu.

Home asistence – řešení urgentních problémů technického rázu
u vás doma nebo v kanceláři.

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

