Pravidla a podmínky
Standardní nabídka
1. Tato nabídka platí výhradně pro držitele karet Mastercard® a zahrnuje noc zdarma
u pobytu na 4 a více nocí využitých do 31. prosince 2021.
2. Ceny jsou za pokoj a noc a není možné je kombinovat s jinými promočními akcemi či
programy. Na akci se mohou vztahovat některá omezení, jako je minimální doba pobytu
a nedostupnost ve vytížených datech.
3. Ceny jsou platné pouze ve zúčastněných hotelích, závisí na dostupnosti a mohou se bez
předchozího upozornění změnit.
4. Pokoj musí být rezervován a uhrazen prostřednictvím karty Mastercard. Aby držitel karty
získal tuto speciální nabídku, musí při rezervaci použít kód MKTMSC. Nabídka platí pouze při
platbě platnou kartou Mastercard.
5. Nabídka podléhá změnám a je založena na pravidlech a podmínkách jednotlivých
obchodníků. Nabídka neplatí, pokud je zakázána nebo omezena ze zákona.
6. Kompletní pravidla a podmínky naleznete na stránkách:
https://preferredhotels.com/mastercard

Prémiová nabídka
1. Tato nabídka platí výhradně pro držitele prémiových karet World, World Black Edition
a World Elite Mastercard® s aktivním členstvím v programu I Prefer, vztahuje se na rezervace
uskutečněné do 31. prosince 2021 a zahrnuje jednu noc navíc při pobytu na čtyři noci
uskutečněném do 31. března 2022. Pro získání prémiového statusu je třeba mít při rezervaci
platné členské číslo programu I Prefer. Pokud si host zarezervuje sazbu odpovídající
prémiovému statusu a nebude přitom členem programu I Prefer, bude do programu I Prefer
při potvrzení registrace automaticky zaregistrován. Pokud host před příjezdem do hotelu
zruší své členství v programu I Prefer, hotel může rezervaci změnit na standardní sazbu
nabídky Mastercard.
2. Ceny jsou za pokoj a noc a není možné je kombinovat s jinými promočními akcemi či
programy. Na akci se mohou vztahovat některá omezení, jako je minimální doba pobytu
a nedostupnost ve vytížených datech.
3. Ceny jsou platné pouze ve zúčastněných hotelích, závisí na dostupnosti a mohou se bez
předchozího upozornění změnit.

4. Pokoj musí být rezervován a uhrazen prostřednictvím karty Mastercard World, World
Black Edition, World Elite nebo Platinum. Aby držitel karty získal tuto speciální nabídku, musí
při rezervaci použít kód MKTMPE.
5. Nabídka podléhá změnám a je založena na pravidlech a podmínkách jednotlivých
obchodníků. Nabídka neplatí, pokud je zakázána nebo omezena ze zákona.
6. Nabídka platí pouze při platbě platnou kartou Mastercard World, World Black Edition
World Elite nebo Platinum. Kompletní pravidla a podmínky naleznete na stránkách:
https://preferredhotels.com/mastercard-premium

