
 

 
 
 
Základní podmínky 

 
1. Všechny rezervace musí být uskutečněny na stránkách: 

http://ihg.com/mastercard-stay-offer 
 

2. Nabídka pro držitele karty Mastercard (dále jen „nabídka“) je sleva ve výši 
nejméně 15 % z nejlepší flexibilní sazby, což je neomezená, nekvalifikovaná 
sazba bez slev v zúčastněných hotelech. 

 
3. Nabídka platí pro aktuálně oprávněné držitele karet Mastercard (dále jen 

„oprávněný držitel karty“). 
 

4. K využití této nabídky není třeba být členem programu IHG® Rewards. 
Členství v programu IHG® Rewards je bezplatné. Na stránkách 
www.ihgrewardsclub.com naleznete více informací a můžete se registrovat. 

 
5. Držitelé karet Mastercard mohou provádět rezervace pobytů ve zúčastněných 

IHG® hotelech a rezortech buď prostřednictvím oficiálních kanálů držitelů 
karet Mastercard, nebo prostřednictvím následujícího odkazu: 
http://ihg.com/mastercard-stay-offer. 

 
6. Rezervace musí být provedena alespoň tři (3) dny před příjezdem a vyžaduje 

100% plnou zálohu účtovanou 3 dny před příjezdem. Platí standardní storno 
podmínky. Rezervaci je možné zrušit do 3 dnů před příjezdem bez jakýchkoli 
poplatků. Pokud je rezervace zrušena po tomto termínu nebo zákazník 
nedorazí, je účtován 100% poplatek za celý pobyt. 

 
7. Nabídka je dostupná pouze držitelům karet Mastercard prostřednictvím 

oficiálních kanálů Mastercard. 
 

8. Nabídka platí pro rezervace a pobyty uskutečněné od 1. ledna 2022 do 
30. září 2022. 

 
9. Nabídka je dostupná pouze v zúčastněných hotelech InterContinental Hotels 

Group ve vybraných destinacích po celém světě. Ceny jsou omezené a závisí 
na dostupnosti. 

 
10. Sazby se můžou lišit podle regionu a účastnícího se hotelu. Jakékoli nevyužité 

prvky nabídky jsou nevratné. Za noci strávené před registrací do IHG® 
Rewards nebudou uděleny žádné zpětné body. Ve vybraných zúčastněných 
hotelech mohou platit data neplatnosti nabídky (dny, kdy nabídka nemusí být 
dostupná). Ceny jsou za pokoj a noc a mohou být účtovány další poplatky za 
osobu a přistýlku. Neplatí pro skupinové rezervace. Mohou platit jiná omezení. 
Sazby nezahrnují daně, spropitné ani vedlejší poplatky, včetně jídla a nápojů. 

 
11. Směrnice místní vlády mohou vyžadovat, aby hotely provedly určité provozní 

změny. V takovém případě o nich budete informováni v okamžiku přihlášení 
do hotelu. 



 

 
 

12. IHG si vyhrazuje právo kdykoli zrušit, ukončit nebo upravit nabídku nebo tyto 
podmínky, a to s předchozím upozorněním nebo bez něj. 

 
Pokud je oprávněný člen zároveň členem programu IHG Rewards, platí následující: 

1. V případě, že se dva nebo více oprávněných členů, kteří jsou zároveň členy 
programu IHG Rewards, ubytují na stejném pokoji ve stejnou dobu, budou 
věrnostní body připsány pouze na účet jednoho z těchto členů, který provedl 
rezervaci. 

2. Věrnostní body IHG® budou připsány na účet oprávněného člena programu 
IHG® Rewards za 4 až 6 týdnů. 

3. Pokud bude některý oprávněný člen přistižen při podvodu nebo zneužití této 
nabídky, IHG® Rewards má plné právo dle vlastního uvážení odebrat 
takovému oprávněnému členovi odměny nebo dokonce uzavřít účet IHG® 
Rewards takového oprávněného člena. 

4. Tato nabídka opravňuje k získání bodů programu IHG Rewards, ale nelze ji 
použít ve spojení s žádnou jinou nabídkou, slevou nebo akcí a nemá žádnou 
finanční hodnotu. 

5. Tato nabídka podléhá standardním podmínkám programu IHG® Rewards, 
které naleznete na tomto odkazu. 

 

© 2022 IHG Hotels Limited. Všechna práva vyhrazena. Většina hotelů je nezávisle vlastněna 
a provozována. 


