Šetřete
na každém kroku

Platnost akce:
1.–31. března 2019

5%
zpět

Vybavte se na sezónu
s funkčním oblečením do přírody
i města. Rozsáhlý sortiment
vybavení pro dobrodružné
cesty nebo camping naleznete
na webu www.huskycz.cz.

10 %

7%

zpět

zpět

Slevy na batohy a tašky Topgal

cewe fotoobrazy

Připravili jsme pro vás slevy nejen na školní batohy,
ale také na naši stylovou kolekci pro všechny studenty
a rodiče! Vybere si úplně každý na www.topgal.cz.

Vytvořte si nekončící dekoraci ze své fotky. Hexxas dodají
motivům úplně jiný rozměr. Šestihranný design je přímo
natištěný na plastové desce. Více na www.fotolab.cz.

20 %

5%

zpět

1%

zpět

zpět

Do divadla nyní výhodněji!

Trendy móda online

Bonus 20 % na muzikálové
představení Doktor OX do pražského
Divadla Hybernia. Vybírejte na
www.hybernia.eu/muzikaly.

Sháníte šaty na večírek, outfit do práce
nebo něco pohodlného pro volný čas?
U nás si můžete vybrat z tisíců
různých stylů. Více na www.tamsin.cz.

% zpět

Procentní zisk z nákupu při platbě vaší kreditní kartou. Částku vám vrátíme zpět na kartu.

Soutěž o balíček BIO drogerie!
Soutěžíme o 6 BIO balíčků pro
profesionální úklid domácnosti
v hodnotě 6 000 Kč! Stačí do 31. 3.
nakoupit vybrané výrobky nad 299 Kč.
Více na www.ageo.cz/partners/madel.

HCDL_PR_03

HUSKY specialista
na outdoor

Klientská linka: 542 100 100
až

15 %

zpět

www.homecredit.cz

10 %
zpět

Přivítejte jaro zářivou pletí!

First minute sleva 30 %

Také se každý rok s příchodem jara
děsíte, že se na vašem obličeji objeví
pigmentové skvrny? Letos to může
být úplně jinak! Řešení najdete na
www.jafracosmetics.cz.

Naplánujte si již nyní jarní nebo letní
dovolenou! Předplatíte-li si alespoň
dvoudenní pobyt min. 45 dnů před
příjezdem, získáte slevu 30 %.

15 %

zpět

Za nevšedním zážitkem
do HaDivadla

Sleva 30 % na povlečení
KLASIK kostky

V březnu má brněnské HaDivadlo
na programu tituly nejnovější
(Woyzeck, Maloměšťáci) a také
ty „prověřené“ již tisícovkami diváků.
Více na www.hadivadlo.cz.

Bavlněné povlečení KLASIK,
design 8715/8, v rozměru
140 x 200/70 x 90 cm, získáte
se slevou 30 %. Slevy se nesčítají,
více na www.scanquilt.cz.

10 %

4%

zpět

zpět

Sleva až 70 % u Eiffel optic
na vybrané modely slunečních brýlí
a dioptrických obrub. Seznam prodejen
naleznete na www.eiffeloptic.cz.

% zpět

®

zpět

Cavewoman
Po více než patnácti letech úspěšného
uvádění inscenace Caveman přichází
agentura Point s Cavewoman.
Vstupenky na www.ticketstream.cz.

www.aquapalacehotel.cz

4%

zpět

2%

10 %
zpět

Nejstarší vinařství Sardinie!
Vyzkoušejte vína vinařství Sella & Mosca,
založeného 1899. Bílé Vermentino nebo
třeba červené Cannonau. Od šesti lahví
doprava zdarma. Více na www.vinodoc.cz.

4%
zpět

4 % zpět z celé objednávky

Obuv s mimořádnou slevou!

Vyberte si z naší široké nabídky
módního oblečení ve velikostech
38–70 a získejte bonus 4 % zpět
na našich stránkách www.petrklic.cz.

Jen v březnu získáte bonus 4 %!
Prodejny QUICK SHOES a Dětská
obuv nabízí široký sortiment obuvi
pro každého. Vybírejte na www.vjobuv.cz.

Procentní zisk z nákupu při platbě vaší kreditní kartou. Částku vám vrátíme zpět na kartu.

Klientská linka: 542 100 100
až

12 %

zpět

8%
vše okolo počítačů a elektra

Vychutnejte si skvělou kávu
K nejprodávanějším automatickým
kávovarům De‘Longhi získáte jako dárek
balení výborné jihoamerické kávy.
Více informací najdete na
www.exasoft.cz/delonghi-kava.htm.

až

10 %

4%

zpět

zpět

Sleva 50 % na vybrané stříbrné
šperky v prodejnách TOP TIME.
www.toptime.cz

5%

3%
zpět

Zachraňme lední medvědy

Sleva 20 % na celý sortiment

Z každých prodaných hodinek věnuje
Bering 15 dolarů organizaci Polar
Bears International. Hodinky najdete
v prodejnách Corial a na e-shopu
www.corial.cz.

Sleva se vztahuje na celý
sortiment včetně akčního zboží.
Pro uplatnění zadejte v nákupním
košíku kód HC122018. Vybírejte na
www.leifheit-online.cz.

6%

zpět

1%

zpět

Užijte si saunovou sezónu
Relaxujte v největší ceremoniální
sauně na Vysočině. Nechejte se hýčkat
v privátním spa, užijte si masáže
i solária. Více na www.lagunatrebic.cz.

Největší databáze nejlepších
ubytování, od apartmánů přes
prázdninové domy až po iglú.
Pro získání bonusu rezervaci proveďte
přes www.homecredit.cz/booking.

Široká nabídka sportovního zboží.
Více naleznete na www.hzhsport.cz.

zpět

Výprodej stříbrných šperků

Ušetřete na ubytování až 50 %

Přivítejte novou kolekci
s námi!

8%

zpět

% zpět

www.homecredit.cz

zpět

Bonus 6 % na nákup
dárkových košů
Zdravý koš nabízí ty
nejkvalitnější produkty s přidanou
hodnotou. Originální dárkové koše
potěší každého obdarovaného.
Podívejte se na naše NOVINKY
na www.zdravykos.cz.

Procentní zisk z nákupu při platbě vaší kreditní kartou. Částku vám vrátíme zpět na kartu.

Do Ypsilonky se slevou 20 %!
Sleva 20 % na vybraná březnová
představení. Pro využití slevy
a informace pište na
obchodni@ypsilonka.cz nebo volejte
na tel. č. 224 947 119. www.ypsilonka.cz

Klientská linka: 542 100 100

www.homecredit.cz

2%

®

zpět

zpět

Pronájem aut po celém světě

Zlatá tretra
Přijďte podpořit domácí i zahraniční atlety na Zlatou
tretru! Lístky koupíte na www.ticketstream.cz.

1%

11 %

Hledejte, porovnejte a ušetřete – 900 společností
ve více než 53 000 oblastech. Pro získání bonusu
musíte rezervaci provést přes
www.homecredit.cz/rentalcars.

1%

zpět

1%

zpět

zpět

Záruka 2 roky, široký výběr
a sleva 15 %

Domácí práce přenechte
Super sousedům

Nakupujte chytře a ušetřete tisíce korun
s 15% slevou na celý nákup v e-shopu
www.rozbaleno.cz. V 1. kroku košíku
zadejte slevový kód CZ198A.

Najděte si za sousedskou cenu
šikovného řemeslníka z vašeho
sousedství. Při platbě zadejte
kód SuperHome19 a sleva 10 % je vaše.
Více na www.supersoused.cz.

1%

1%

100 Kč na nákup pro vás
Nakupte na www.prodeti.cz o 100 Kč
levněji. Slevový kód: 100BREZEN19.
Sleva platí při nákupu nad 1 000 Kč.
Akce platí od 1. 3. do 31. 3. 2019.

% zpět

Vyzkoušejte celou řadu prověřených
receptů na domácí chleba, bulky,
dalamánky i křupavé krekry.
Sleva 19 % na knihu v e-shopu
www.KNIHCENTRUM.CZ.

1%

zpět

zpět

Nová kniha od Ivy Trhoňové

zpět

Sleva 40 % na roční
předplatné časopisu
Objednejte předplatné
Světa koupelen nebo Světa kuchyní
na www.bmczech.cz/HC5
a zadejte kód: PREM5. Bonus:
přístup k elektronické verzi časopisu
a archivním číslům.

Procentní zisk z nákupu při platbě vaší kreditní kartou. Částku vám vrátíme zpět na kartu.

Doprava ZDARMA
s promo kódem!
Nakupte do 31. 3. zboží nad 500 Kč,
zadejte kód DOPHC3 a užijte si dopravu
zdarma. Nabídka platí pro dopravce
In Time. Nakupujte drogerii za skvělé
ceny na www.ageo.cz.

Přehled partnerů a poskytovaných bonusů
Partner

Bonus
U ostatních obchodníků vybavených
terminály MasterCard v ČR
i v zahraničí dostanete zpět
na kartu 1 % z nákupu.
Sleva se počítá z ceny pohonných
hmot, hodnota nákupu
od 300 do 60 000 Kč. Neplatí
pro samoobslužné čerpací stanice.

www.ceproas.cz
Zisk na konto se nevztahuje
na nákupy v e-shopu.

www.mountfield.cz
Zisk na konto se nevztahuje
na nákupy v e-shopu.

www.datart.cz
Zisk na konto platí pouze
v kamenných prodejnách.

www.euronics.cz
Zisk na konto se vztahuje pouze
na platby v e-shopu.

www.lekarna.cz
Zisk na konto se nevztahuje
na nákupy v e-shopu.

www.fajnzviratka.cz
Z kamenných obchodů HUSKY
OUTDOOR SHOP neposkytuje bonus
prodejna v Ústí nad Labem a Turnově.

www.huskycz.cz
Zisk na konto platí pouze
v kmenových prodejnách.

www.fotolab.cz
Zisk na konto bude načten
následující měsíc po pobytu
v ubytování a platí pro rezervace na

www.homecredit.cz/booking.
Zisk na konto se počítá ze základní
ceny auta a platí pro rezervace na

www.homecredit.cz/rentalcars.
®

www.ticketstream.cz
Zisk na konto se nevztahuje
na nákupy v e-shopu.

www.eiffeloptic.cz

vše okolo počítačů a elektra

Zisk na konto se nevztahuje
na nákupy v e-shopu.

www.exasoft.cz
Zisk na konto platí pouze
v kamenných prodejnách.

www.scanquilt.cz
Zisk na konto se nevztahuje
na nákupy v e-shopu.

www.fokusoptik.cz
www.hzhsport.cz

1%
2,5 %
pohonné
hmoty

Partner

Bonus
www.aquapalacehotel.cz

www.prospanek.cz

www.hybernia.eu/muzikaly

3%
www.divadlokalich.cz

www.divadlo-broadway.cz

3%

CZ_Premia_A3_2019_03_web

Zisk na konto se nevztahuje
na nákupy v e-shopu.

www.vjobuv.cz
Zisk na konto platí pouze na uváděné
akční nabídky Premia.

www.orea.cz

20 %
8%
20 %
5%

www.fidlovacka.cz

až 30 %
mimořádné
akce

3%

www.hadivadlo.cz

15 %

5%

www.luxusnipradlo.cz

10 %

7%

www.petrklic.cz

4%

www.tempish.cz

5 % na již
zlevněné
zboží

www.jafracosmetics.cz

5 % na již
zlevněné
zboží

www.englishstay.cz

10 %

www.wellnesskurim.cz

5%

www.lagunatrebic.cz

5%

3%

z fotoslužeb

4%
20 %

11 %

15 %

2%
10 %
12 %
služby

3,5 %
zboží

4%
10 %
8%

Zisk na konto platí pro dárkové
koše a balíčky.

www.zdravykos.cz
Zisk na konto se nevztahuje
na již zlevněné zboží a na vína
ze sekce Raritní vína.

8%

www.restaurant-padowetz.cz

10 %
www.toptime.cz

7%

3%

www.vinodoc.cz
www.corial.cz

10 %

5 % na již
zlevněné
zboží

4%
5%

z pobytových balíčků

Zisk na konto se vztahuje pouze
na nákupy v e-shopu.

www.topgal.cz

6%
10 %
8%
10 %

www.leifheit-online.cz

3%

www.tamsin.cz

5%

Zisk na konto u partnerů se nesčítá se ziskem 1 % na konto MasterCard. U některých partnerů je zisk na prémiové konto připsán během následujícího měsíce
po provedení transakce. U některých partnerů se slevy sítě Premia nesčítají se slevami partnera. Pokud není uvedeno jinak, akční nabídky z letáku platí v měsíci březnu 2019.
Aktuální přehled partnerů najdete na www.homecredit.cz/partneri. Použité obrázky jsou pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny.

