Šetrite
na každom kroku

až

Platnosť akcie:
1. – 31. marca 2019

10 %

späť

Privítajte jar žiarivou
pleťou!
Tiež sa každý rok s príchodom
jari desíte, že sa na vašej tvári
objavia pigmentové škvrny?
Tento rok to môže byť úplne inak!
Riešenie nájdete na
www.jafracosmetics.sk.

5%

3%

späť

Zľava 20 % na uteráky
Bamboo Plus
Vďaka bambusovému vláknu
a mikrobavlne sú uteráky Bamboo Plus
veľmi jemné, mäkké a príjemné na dotyk,
takže sú vhodné aj pre citlivú pokožku.
www.scanquilt.sk

20 %

späť

Pre náradie do Auto Kelly
Viac produktov nájdete na
www.autokelly.sk.

8%

späť

Vozidlá prenajímame krátkodobo
i dlhodobo. Poskytujeme 100 % záruku
stavu vozidla, diaľničnú známku,
poistenie, asistenčné služby a ďalšie.
Viac na www.mkcar.sk.

10 %

Privítajte s nami novú
kolekciu!
Široká ponuka športového tovaru.
Viac nájdete na www.hzhsport.cz/sk.

Vyskúšajte vína z vinárstva
Sella & Mosca, založeného 1899.
Biele Vermentino alebo napríklad
červené Cannonau. Od 12 fliaš doprava
zadarmo. Viac na www.vinodoc.cz.

Akcia na knižné bestsellery
Obľúbené knihy za skvelé ceny
a doprava zadarmo už od 14 €
na www.KNIHCENTRUM.sk. Zľavovým
kódom je prvých 6 číslic kreditnej karty
od Home Creditu.

1%

späť

Najstaršie vinárstvo Sardínie!

Zľava 20 % sa vzťahuje na všetok
sortiment vrátane akčného tovaru.
Na uplatnenie zadajte kód HC122018
v nákupnom košíku. Vyberajte na
www.leifheit-online.sk.

späť

4%

späť

Zľava 20 % na všetok
sortiment

1%

späť

Autopožičovňa so 150
vozidlami na prenájom

% späť

3%

späť

späť

Ušetrite až 50 %
na ubytovaní!

Domáce práce prenechajte
Super susedom

Najväčší výber ubytovania
na svete od apartmánov, dovolenkových
domov až po iglu. Na získanie bonusu
je potrebné rezerváciu vykonať cez
www.homecredit.sk/booking.

Nájdite si za susedskú cenu
šikovného remeselníka z vášho
susedstva. Pri platbe zadajte kód
SuperHome19 a zľava 10 % je vaša.
www.SuperSused.sk

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

Klientska linka: 0850 003 010

10 %

www.homecredit.sk

11 %

späť

1%

späť

späť

First minute zľava 30 %

Prenájom áut po celom svete

Príďte k nám prežiť romantické dni
s bohatou ponukou zábavy vo vodnom
svete, relaxáciou vo Svete sáun
a wellness alebo vo fitness centre.
Viac na www.aquapalacehotel.cz.

Prenájom áut po celom svete –
900 spoločností vo viac ako
53 000 oblastiach. Na získanie bonusu
je potrebné rezerváciu vykonať
cez www.homecredit.sk/rentalcars.

5%

4%

späť

Ideálny paplón pre tých, ktorí majú
radi väčší pocit tepla pri spánku alebo
pocit objemnejšej prikrývky popri
zachovaní jej ľahkosti a vzdušnosti.
www.scanquilt.sk

% späť

Nakúpte na www.bambino.sk o 4 €
lacnejšie. Zľavový kód: 4MAREC19.
Zľava platí pri nákupe nad 40 €.
Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2019.

1%

späť

Zľava 30 % na paplóny
Thermo Plus

4 € na nákup pre vás

späť

Cirkus Scapin –
akcia 1 + 1 zadarmo

4 % späť z celej objednávky
Vyberte si z našej širokej ponuky
módneho oblečenia vo veľkostiach
38 – 70 a získajte bonus 4 % späť
na našich stránkach www.maxana.sk.

Predstavenie dňa 25. 3. Platí do
naplnenia voľnej kapacity. O lístky píšte
na posta@homecredit.sk. Lístky
na vyzdvihnutie v deň predstavenia
na pokladnici. www.mdpoh.sk

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

Prehľad partnerov a poskytovaných bonusov
Partner

Bonus
U ostatných obchodníkov vybavených
terminálmi MasterCard v SR
aj v zahraničí dostanete späť
na kartu 1 % z nákupov.
Zisk na konto neplatí pre e-shop.

www.mountfield.sk

3%

www.datart.sk

3%

www.hej.sk

3%

www.autokelly.sk

3%

www.ozeta.sk

10 %

www.mojalekaren.sk

3%

www.fotolab.sk

7%

Zisk na konto bude načítaný
nasledujúci mesiac po pobyte
v ubytovaní a platí na rezervácie na

www.homecredit.sk/booking.
Zisk na konto sa počíta zo základnej
ceny auta a platí na rezervácie na

www.homecredit.sk/rentalcars.
Zisk na konto platí pre e-shop
a kmeňové predajne HUSKY
OUTDOOR SHOP.

www.huskysk.sk

SR_Premia_2019_03

1%

Partner

Bonus
Zisk na konto je iba v kmeňových
predajniach.

www.scanquilt.sk
www.koala.sk

1,5 %

www.tatratour.sk

1,5 %

www.mkcar.sk

20 %

Zisk na konto platí iba vo vlastných
predajniach.

www.orava.eu

4%

www.seneca.sk

1,5 %

www.aquapalacehotel.cz

10 %

www.jafracosmetics.sk

4%

5%

www.hzhsport.cz

8%

www.tiptravel.sk

1,5 %

3,5 %

www.maxana.sk

z fotoslužieb

11 %

5%

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

www.medante.sk
Zisk na konto sa nevzťahuje
na už zlacnený tovar a na vína
zo sekcie Raritné vína.

www.vinodoc.cz

10 %
5%
zlacnený
tovar

10 %
10 %

www.leifheit-online.sk

3%

www.tamsin.sk

5%

Zisk na konto u partnerov sa nesčítava so ziskom 1 % na konto Mastercard. U niektorých partnerov je zisk na prémiové konto pripísaný počas nasledujúceho mesiaca
po vykonaní transakcie. U niektorých partnerov sa zľavy siete Premia nesčítavajú so zľavami partnera. Pokiaľ nie je uvedené inak, akciové ponuky z letáka platia
v mesiaci marec 2019. Aktuálny prehľad partnerov nájdete na www.homecredit.sk/partneri. Použité obrázky sú iba ilustračné. Tlačové chyby vyhradené.

