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Leto ešte nekončí, zbaľ si kufre s MasterCard a vyhraj dovolenku
v Chorvátsku
Bratislava, 15. augusta 2013 – MasterCard, jednotka v inteligentných, pohodlných a
bezpečných platbách, prináša novú súťaž s letnou tematikou. Od 11. 8. do 31. 8. 2013
môžte súťažiť na facebookovej stránke spoločnosti o hlavnú cenu – zájazd pre dve osoby
do Chorvátska, či o ďalších devätnásť predplatených nálepiek MasterCard® PayPassTM
v hodnote 20 EUR. Stačí si len zbaliť kufre! Pretože súťažiaci majú vo facebookovej
aplikácii s názvom Zbaľ kufre za úlohu správne poskladať predmety do kufra tak, aby
sa dal zavrieť.
Na facebookovej stránke MasterCard je od 11. 8. fanúšikom sprístupnená aplikácia Zbaľ
kufre, ktorá spočíva v tom, že hráč musí v rámci časového limitu vložiť do kufra niekoľko
predmetov tak, aby batožinu išlo pohodlne zavrieť.
„Hra má päť úrovní. V každej z nich musia súťažiaci zabaliť do kufra rôzne dovolenkové veci.
Tie menia s každou úrovňou tvar a rozmer a hra sa tak stáva namáhavejšou. Súťažiaci je
bodovaný na základe úspešnosti v danom časovom limite. V rámci hry chceme tiež upozorniť
na výhodné zľavy na vybrané produkty v chorvátskom reťazci KONZUM, ktoré získa každý,
kto počas obdobia od 1. augusta do 1. septembra zaplatí kartou MasterCard či Maestro
v jednom z obchodov spoločnosti KONZUM,“ popísala Tereza Janková, marketingová
riaditeľka MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko.
Držitelia karty MasterCard, ktorí sa tento rok chystajú do Chorvátska, majú možnosť využiť
ponuku, ktorú pripravila spoločnosť MasterCard spolu s reťazcom Konzum. Vo viac ako 700
obchodoch Konzum dostanú pri platbe kartou MasterCard a Maestro zľavu na potraviny,
akými sú tradičný chorvátsky syr, prosciutto alebo červené víno. Zľavové kupóny sú na
stiahnutie na www.mastercard.sk a sú platné od 1. júla do 1. septembra 2013. „Platenie
kartou v zahraničí je nielen výhodné, ale aj praktické,“ hovorí Tereza Janková a dodáva:
„Rovnako ako na Slovensku, aj v zahraničí obvykle neplatíte pri platbe kartou žiadne
poplatky, navyše pri sebe nemusíte nosiť toľko hotovosti a predídete tak krádežiam.“
Ku kartám sa tiež väčšinou automaticky viažu ďalšie služby ako cestovné poistenie alebo
poistenie proti krádeži karty – držitelia tak nemusia tieto služby riešiť zvlášť. Nie je to však
pravidlom, preto je nutné pred vycestovaním kontaktovať banku a informovať sa o aktuálnych
ponukách a benefitoch.
***
O spoločnosti MasterCard
MasterCard(NYSE: MA),www.mastercard.com, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných
platbách, zaisťuje fungovanie najrýchlejšej procesnej siete platobných transakcií na svete. Prepája
užívateľov, finančné inštitúcie, firmy, vlády a spoločnosti vo viac ako 210 krajinách a územiach. Produkty
a riešenia MasterCard tvoria každodenné obchodné aktivity – ako nakupovanie, cestovanie, riadenie
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biznisu a financií – jednoduchšie, bezpečnejšie a efektívnejšie pre každého. Nasledujte nás na Twitteri
@mastercardnews, diskutujte s nami na The Heart of Commerce Blog a odoberajte naše novinky.
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