Šetřete
na každém kroku

až

Platnost akce:
1.–30. listopadu 2019

15 %

zpět

Dopřejte si luxusní péči se zlatem
a propůjčte své pleti mladistvý
zářivý vzhled. Pouze v listopadu
ušetříte až 30 %! Více informací
na www.jafracosmetics.cz.

15 %

10 %

zpět

zpět

Profesionální přeprava osob
Chystáte se na letiště, pracovní schůzku, večírek,
nebo hledáte osobního řidiče na svatbu? Firma Eddie‘s
transport Brno vás odveze kamkoliv po celé Evropě.
www.eddiestransport.cz

10 %

až

zpět

Termální Aquapark se 14 venkovními a vnitřními bazény
a dvojpodlažním wellness centrem Fire & Water
Wellness & Spa s plochou 1600 m2. www.aquacity.sk

30 %

zpět

Tradiční Svatomartinské
menu
Zveme vás na tradiční
Svatomartinské menu 11.–17. 11. 2019
do nově otevřené pivnice Vesničan
v Brně-Králově poli. Více na
www.vesnicancatering.cz.

% zpět

AquaCity Poprad – vodní svět
pod Vysokými Tatrami

1%
zpět

Akce 30 % zpět na všechna
představení
Na všechna podzimní představení
získáte mimořádně 30 % zpět.
Více na www.fidlovacka.cz.

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

Exkluzivní sleva 10 %
na vánoční dárkové sady!
Nakupte na Vánoce včas. Se slevou
nakoupíte pro své kolegy, rodinu
a přátele výhodněji! Stačí zadat promo
kód VANOCE19. Pouze do 30. 11. 2019
a platí na dárkové sady. www.ageo.cz

HCDL_PR_11

Zlato se slevou až 30 %
pouze v listopadu!

Klientská linka: 542 100 100

20 %

www.homecredit.cz
až

zpět

12 %

zpět

Vaše garáž není trezor
Chraňte své věci v garáži,
pořiďte si pohybové čidlo
Senzoor Move, které vám hned řekne,
jestli se někdo do garáže nevloupal.
Více na garaz.senzoor.cz.

10 %

6%
vše okolo počítačů a elektra

Potřebujete novou troubu, varnou
desku, myčku nebo chladničku? Pokud
do konce listopadu koupíte některý
z akčních modelů AEG, vrátíme vám
až 7 500 Kč zpět. Více informací
na www.exasoft.cz/AEG.htm.

zpět

Vánoce s batohy Topgal
Batoh pod stromeček? Proč ne...
Vyberou si jak děti, tak i rodiče.
Na www.topgal.cz!

7%

Zdravý koš nabízí ty nejkvalitnější
produkty s přidanou hodnotou.
Originální dárkové koše potěší každého
obdarovaného. Podívejte se na naše
novinky na www.zdravykos.cz.

5%
zpět

Sleva 20 % – Panský dvůr Telč

Akce 1+1 druhé brýle zdarma

Mimořádná sleva na ubytovací
služby a sportovní aktivity
v areálu Panského dvora v Telči.
Platnost do konce listopadu 2019.
Více na www.panskydvurtelc.cz.

Spojte se při nakupování s přáteli,
druhé brýle mohou být i pro ně.
Jedny kompletní dioptrické brýle
značky Icona již za 1 700 Kč.
Více na www.OptikDoDomu.cz.

5%

zpět

Bonus 6 % na nákup
dárkových košů

CashBack se spotřebiči AEG

1%

zpět

zpět

zpět

1%
zpět

Vzpomínky celý rok na očích

Zima s Orea Hotels & Resorts

Pivní lázně Bernard

Sestavte svým blízkým osobní
dárek z oblíbených fotografií. Krásné
vzpomínky v nástěnném, stolním,
plánovacím nebo ročním kalendáři.
Více na www.fotolab.cz.

Atraktivní pobytové balíčky
po celé ČR. Nabídky balíčků a více
informací naleznete na www.orea.cz.
Akce není platná pro některé
speciální nabídky.

Relax v privátních Pivních lázních
s neomezenou konzumací piva.
Nyní s kódem HOME10 sleva 10 %
na rezervaci nebo dárkový voucher na
www.pivnilaznebernard.cz.

% zpět

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

Klientská linka: 542 100 100

4%

1%

8%

zpět

zpět

Užijte si relax ve Vinném
wellnessu
Relax v soukromé vířivce
se saunou a lahví dobrého vína.
Nyní s kódem HOME10 sleva 10 %
na rezervaci nebo dárkový voucher
na www.wellness-majestic.cz.

až

www.homecredit.cz

10 %

zpět

zpět

Ulovte skvělé ubytování
na cestách

Pošlete květiny se vzkazem
Ověřený e-shop s doručováním květin
po celé ČR. Růže od 12 Kč najdete
na www.florea.cz.

Dopřejte si trochu luxusu, nebo
naopak objevte velmi levné ubytování.
Bonus získáte při rezervaci přes
www.homecredit.cz/booking.

8%

10 %

zpět

zpět

Saunový ráj

Dárek k nákupu nad 700 Kč
K nákupu nad 700 Kč si můžete
za 1 Kč vybrat dárek dle vlastního
výběru. Akce platí do 30. 11. 2019
nebo do vyprodání zásob.
Více na www.toptime.cz.

1%

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

10 %

zpět

zpět

Nejúspěšnější písně
Karla Gotta na 4 CD
Jubilejní kompilace nejúspěšnějších
písní Karla Gotta. Příznačných
80 songů v původních verzích
s nově remasterovaným zvukem.
Zakoupíte na www.knihcentrum.cz.

% zpět

Do zimy v novém kabátě!

Ideální období pro posilování naší
imunity právě začíná. Pobytový balíček
spojuje příjemné ubytování s polopenzí,
vstupy do Vodního a Saunového
světa se 14 druhy saun a prohříváren.
www.aquapalacehotel.cz

Víno jako dárek!
Udělejte radost vínem, vybírejte
z nabídky více než 300 skvělých vín.
Více na www.vinodoc.cz.

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

Mějte výhodné nákupy
vždy pod palcem
Nahrajte si svoji aktivní kartu
do aplikace Google Pay a při placení
u Premia partnerů nebo kdekoliv
jinde pak jen pípejte mobilem.
Více na www.homecredit.cz/googlepay.

Klientská linka: 542 100 100

20 %

www.homecredit.cz

3%

zpět

zpět

Jezděte všude na Longboardu
Nyní máte možnost zakoupit všechny longboardy
Tempish se slevou 25 %. Při nákupu předložte slevový
kód longboard2019. Kompletní nabídku najdete
na https://store.tempish.com/.

8%

Sleva 20 % na celý sortiment
Sleva se vztahuje na celý sortiment včetně akčního
zboží. Pro uplatnění zadejte v nákupním košíku
kód HC2019. Vybírejte na www.leifheit-online.cz.

10 %

zpět

zpět

Rozjeď te to v pronajatém autě

Muzikál Tarzan

Užívejte si dobrodružství na cestách po celém světě.
Půjčte si auto na některém z 53 000 míst. Bonus získáte
při rezervaci přes www.homecredit.cz/rentalcars.

Jeden z nejslavnějších románů a nejúspěšnějších
světových muzikálů v Divadle Hybernia! Muzikál Tarzan
s hity Phila Collinse. Více na www.hybernia.eu.

1%

4%

zpět

zpět

Sleva 40 % na roční předplatné časopisů

Sleva 20 % na bavlněné povlečení SATÉN

Při objednávce na www.bmczech.cz/HC2
zadejte kód: PREM2. Bonus: roční přístup k elektronické
verzi časopisu včetně archivních čísel.

Bavlněné povlečení Satén, design 2266/2, v rozměru
140 x 200/70 x 90 cm. Získáte ho se slevou 20 %.
Slevy se nesčítají, více na www.scanquilt.cz.

% zpět

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

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 vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.

www.mountfield.cz
Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.

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

www.lekarna.cz
Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.

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, rezervace musí být na
jméno držitele karty a provedena na

1%
2,5 %
pohonné
hmoty

3%

Partner

Bonus
www.hybernia.eu

www.divadlokalich.cz

10 %
8%

www.divadlo-broadway.cz

20 %

www.fidlovacka.cz

až 30 %
mimořádné
akce

3%
www.luxusnipradlo.cz

3%
www.petrklic.cz

3%
www.tempish.cz

5%

5%

10 %
4%
20 %
5 % na již
zlevněné
zboží

15 %

7%

www.jafracosmetics.cz

5 % na již
zlevněné
zboží

4%

www.englishstay.cz

10 %

z fotoslužeb

www.homecredit.cz/booking.
Zisk na konto se počítá ze základní
ceny auta a bude načten měsíc po
uplynutí doby pronájmu a vrácení
auta. Platí pro rezervace na

www.lagunatrebic.cz

8%

www.homecredit.cz/rentalcars.
®

vše okolo počítačů a elektra

www.ticketstream.cz
Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.

www.exasoft.cz
Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.

www.scanquilt.cz
Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.

www.fokusoptik.cz
www.hzhsport.cz

www.corial.cz

www.toptime.cz

Zisk na konto se vztahuje
na nákupy v kamenných prodejnách.

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

CZ_Premia_A3_2019_11_web

www.orea.cz
Bonus platí na ubytování a služby
hotelu, nevztahuje se na vstup
do Vodního světa.

www.aquapalacehotel.cz
www.prospanek.cz

2%
12 %
služby

3,5 %
zboží

4%
10 %

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.

www.vinodoc.cz
www.restaurant-padowetz.cz
Zisk na konto se vztahuje pouze
na nákupy v e-shopu.

www.topgal.cz
www.leifheit-online.cz

8%
8%
10 %
5 % na již
zlevněné
zboží

4%
5%

z pobytových balíčků

Při čerpání jiného typu slevy
je bonus 1 %.

www.tamsin.cz
www.florea.cz
www.senzoor.cz
Zisk na konto platí pouze pro vstup
do aquaparku.

www.aquacity.sk
www.OptikDoDomu.cz

5%
6%
10 %
8%
10 %
3%
5%
8%
20 %
10 %
5%

10 %

www.vesnicancatering.cz

10 %

7%

www.eddiestransport.cz

15 %

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 listopad 2019.
Aktuální přehled partnerů najdete na www.homecredit.cz/partneri. Použité obrázky jsou pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny.

