SEVGİ SİZİN DNT-NİZDƏDİR
BİZ ONU NECƏ GÖSTƏRMƏK
LAZIM OLDUĞUNU BİLİRİK
PREMİAL VİSA KART
SAHİBLƏRİNƏ TƏKLİFLƏR
I am – dən Visa Gold kart sahiblərinə 10%
endirim!
Ətrafli

Visa Gold kartları ilə FLO mağazalarında 5%
qənaət edin!
Ətrafli

Pylones mağazasında Visa Gold kartı ilə ödəniş
edin və 10% endirim qazanın!
Ətrafli

Dinamik inkişaf edən mebel mağazası Dell'oro
Visa Gold kart sahiblərinə 10% endirim təqdim
edir!
Ətrafli

BÜTÜN TƏKLİFLƏR VƏ İMTİYAZLAR SİZİN
SMARTFONUNUZDA

Mobil әlavә
Visa Explore

Proqramın telefonla
dəstəyi

+38 (044) 499 39 75
0 800 305 79 75

İndi yüklәyin:

"Viza İnterneşnl Servis Assosieyşn" (Visa International Service Association)
(ABŞ) banka Visa ödəmə kartını emitasiya etmək imkanını təqdim edir.
Emitent-banklar Visa kartının buraxılması üzrə limitlər müəyyən etmək
hüququna malikdirlər. Buraxılma şərtləri haqqında məlumat və Visa ödəmə
kartına xidmət üzrə məlumatla bağlı banka müraciət edin.

Tәqdim edilәn tәqdimatda premial Visa kartları (Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite) üzrә xüsusi tәkliflәr digәr şәrtlәrlә müәyyәn edilmәdiyi halda 1 yanvar 2019-cu
il tarixdәn 31 dekabr 2019-cu il tarixәdәk qüvvәdәdir. Kataloqda nümayiş edilәn Visa premial kartları üzrә xüsusi tәkliflәr 1 Yanvar 2019-cu il tarixdәn 31 Dekabr 2019-cu
il tarixәdәk (tәklifin bilavasitә tәsvirindә başqa cәhәtlәr qeyd edilmәdikdә) qüvvәdәdir. Tәkliflәr mәhduddur vә digәr xüsusi tәklif, reklam aksiyası vә endirimlәrlә
yanaşı istifadә edilә bilmәz. Xüsusi tәklif yalnız mövcud qanunvericiliklә mәhdudlaşdırıldıqda, yaxud qadağa edildikdә etibarsız hesab edilir. Hәmin xüsusi tәkliflәr
digәr mallara dәyişdirilmir vә onların pul ekvivalenti ilә әvәzlәnmir. Bütün vergi vә rüsumlar Visa mükafat kart sahiblәri tәrәfindәn müstәqil şәkildә hesablanır vә öd
әnilir. Tәşkilatçı xәbәrdarlıq etmәdәn xüsusi tәkliflәrin hәr hansı biri, yaxud hamısını dәyişmәk, yaxud lәğv etmәk hüququnu özündә saxlayır. Xüsusi tәkliflәr
haqqında öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi üzrә mәsuliyyәt tәklifi irәli sürәn ticari-xidmәti müәssisәnin üzәrinә düşür. Proqramın tәşkilatçısı Frazex şirkәtidir.
Tәşkilatçının xüsusi tәkliflәrin göstәrilmәsi ilә bağlı olan bütün qәrarları yekun qüvvәyә malik olacaq vә bütün premial Visa kart sahiblәrinә şamil edilәcәk.
“Visa International Service Association” (ABŞ) banklara Visa ödәmә kartları buraxmaq imkanı verir. Emitent banklar Visa kartlarının buraxılışına mәhdudiyyәtlәr qoya
bilәrlәr. Visa ödәmә kartlarının buraxılması vә xidmәt edilmәsi haqqında mәlumat әldә etmәk üçün banklara müraciәt edin.

