VSTUPY DO LETIŠTNÍCH SALÓNKŮ
V RÁMCI SLUŽBY ČSOB PREMIUM

Vychutnejte si pohodlí s all-inclusive občerstvením, televizí a denním tiskem.
Pro váš komfort jsou zde k dispozici k zapůjčení tablety či pracovní koutek
s PC a tiskárnou.
Luxusní letištní salónky v Praze, ve Vídni a Bratislavě
s Premium Kartou

5573 0000 0000 0000

Díky své prémiové kartě Mastercard můžete čerpat mnohé exkluzivní výhody i na letišti.
Užívejte si na cestách výhody karty Mastercard. Proč si cestování nezpříjemnit?

Letiště Václava Havla – Praha

Letiště Vídeň Schwechat

MONTH/YEAR

VALID
THRU

12/20

JA NA KA RTOVÁ

Letiště M. R. Štefánika - Bratislava

Umístění

Mastercard Lounge Praha – Terminál 1
(neveřejná část za pasovou kontrolou)

S
 KY Lounge
(Schengen/Non-Schengen) – Check-in 3
J ET Lounge
(Schengen) – Check-in 1 a Check-in 2

 astercard Caproni Lounge
M
(2. patro odletového terminálu mezi barem
Volare a občerstvením eat&fly)

Otevírací doba
PO–NE: 05:30–23:30

PO–NE: 05:00–22:00

PO–NE: 05:00–21:30

Vstup do salónku

 ržitel karty neomezeně a zdarma.
D
 ři vstupu se držitel musí prokázat kartou
P
Mastercard World Elite.
Držitel karty může pozvat až 4 osoby zdarma
(pátý návštěvník již zaplatí poplatek 450 Kč).

D
 ržitel karty neomezeně a zdarma.
P
 ři vstupu se držitel musí prokázat kartou
Mastercard World Elite.
D
 oprovod držitele karty za poplatek 23 eur.

5573 20000
0000 0000
M
 aximální délka vstupu
hodiny
12/20
Držitel karty zdarma
MONTH/YEAR

VALID
THRU

JA NA KA RTOVÁ

Další benefity
Děti do 3 let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma. Poplatek za vstup je hrazen na místě platební kartou.
Aktuální informace naleznete vždy na stránkách společnosti Mastercard.
V Praze využijte navíc rychlý přednostní průchod přes bezpečnostní letištní kontrolu (kontrola zavazadel, osobní kontrola a průchod ke gate) – vztahuje se
na držitele karty a jeho doprovod. Nenechte si ujít exkluzivní slevu 15 % na online rezervaci parkování na jakémkoli typu parkingu. Stačí zadat slevový kód
„MASTERCARD“ na internetových stránkách prg.aero a sleva je vaše. Rezervaci je nutné provést min. 24 hodin před vaším příjezdem.
Klienti mohou využít i další salónky Mastercard po celém světe (např. Moskva, Petrohrad, Budapešť aj., ale není zde zajištěna garance vstupu zdarma).
Přes vstupem si vždy ověřte cenu za vstup s obsluhou salónku.

Volný vstup do více než 1 000 letištních salónků po celém světě
S Priority Pass si můžete užít pohodlí luxusních salónků v 500 městech ve 130 zemích světa.
Na letišti stačí vyhledat salónek Priority Pass a prokázat se u vstupu členskou kartou.

Ročně máte zdarma čtyři vstupy do letištních salónků. Využít je můžete vy i s rodinou (1 vstup = 1 osoba).
Informace o službách, které konkrétní salónek poskytuje (včetně omezení), naleznete na www.prioritypass.com
či v aplikaci pro chytré telefony a tablety (iOS, Android, Blackberry).

K dispozici máte například občerstvení ve formě studeného i teplého bufetu, nabídku nealkoholických (ve vybraných salóncích i alkoholických) nápojů,
telefon, e-mail a internet.

Po vyčerpání volných vstupů vám při dalším využití salónků v rámci Priority Pass bude účtován poplatek dle Sazebníku ČSOB.
Vstup do salónku

Obsluha po předložení Priority Passu předá držiteli potvrzení, na němž je uveden počet osob, které s ním do salónku vstupují.
Poplatek za vstup je později držiteli karty stržen přímo z účtu kreditní Premium Karty.
Podmínky pro službu Priority Pass naleznete na stránkách ČSOB.

JAK CESTOVAT POHODLNĚ

NÁVOD NA VSTUP DO LETIŠTNÍHO SALÓNKU
MASTERCARD V PRAZE
Do několika bodů jsme pro vás shrnuli, jak funguje salónek na Letišti Václava Havla
a jak můžete rychleji absolvovat bezpečnostní kontrolu. Příjemný začátek cesty
si můžete vychutnat díky své kreditní Premium Kartě, tak ji určitě nenechte doma.

Při vstupu do salónku předložíte
svou Premium Kartu s palubní
vstupenkou, na kterou dostanete
nálepku FAST TRACK.
Projdete
pasovou
kontrolou.

Vstoupíte
do Terminálu 1
na Letišti
Václava Havla.

Tip:

Poté si již můžete vychutnat vše,
co salónek nabízí.
Nálepku dostanete i kdokoli, kdo cestuje s vámi.

Zamíříte do salónku
Mastercard Lounge.

V klidu počkáte
na boarding
svého letu.
Přejeme příjemný let!

Dojdete k odletové bráně
a při bezpečnostní kontrole
se zařadíte do rychlé fronty
u přepážky vyčleněné
pro FAST TRACK.

Pokud nemáte papírovou palubní vstupenku, domluvte si s obsluhou salónku přeposlání vstupenky na e-mail a její vytištění.
Nálepku FAST TRACK vám na ni pak obsluha nalepí. V případě pouze elektronické palubní vstupenky nelze službu FAST TRACK využít.

