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S MasterCard na pláž do Bratislavy a do Košíc
Bratislava, 27. júna 2013 – Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných,
pohodlných a bezpečných platbách, pripravila na bratislavskej a košickej pláži outdoor
cyklozónu a výhodnejšie občerstvenie na bare pre držiteľov kariet MasterCard® a
Maestro® PayPass™. Magio pláž v Košiciach je otvorená od 26. 6. do 8. 9. a v Bratislave
od 29. 6. do 15. 9. 2013.
„Na Magio pláži bude dostupná cyklozóna, kde si budú môcť návštevníci vyskúšať outdoor
cycling na spinningových bicykloch. Bicykle sú prístupné počas celého dňa v otváracích
hodinách Magio pláže. Pre držiteľov kariet MasterCard® a Maestro® PayPass™ je tiež
možné zarezervovať si niekoľkokrát do týždňa hodinu s profesionálnymi inštruktormi – taktiež
bezplatne. Rezervačný systém nájdu záujemcovia na facebookových stránkach MasterCard
Slovenská republika“ hovorí Tereza Janková, marketingová riaditeľka MasterCard Europe pre
Českú republiku a Slovensko. „Cyklozóna na Magio pláži 2013 nadväzuje na úspech
z minulého roku. Tešiť sa na ňu môžu aj obyvatelia Košíc,“ dopĺňa Tereza Janková.
Magio pláž bude pre záujemcov otvorená v Košiciach od 26. 6. do 8. 9. 2013 a v Bratislave
od 29. 6. do 15. 9. 2013.
V Bratislave budú predcvičovať profesionálni spinningoví inštruktori: Tibor Mišutka a Peter
Jasenovec a to vždy: PO – 8.00 a 19.00 hod., UT – 8.00 hod., STR – 8.00 a 19.00 hod., ŠTVR
– 8.00 hod.
V Košiciach sa o profesionálne hodiny postarajú: svetová a európska majsterka vo fitness –
Marietta Žigalová a majsterka sveta a európskych juniorov – Miriama Žigalová a to každý
deň o 19.00 hod., okrem PO a PIA, kedy budú lekcie od 8.00 hod.
„Návštevníci si pri platbe bezkontaktnými kartami tiež môžu vychutnať na oboch plážach
zľavy na drinky a občerstvenie. V Bratislave je pri platbe Bratislavskou mestskou kartou
zľava 10 %. V Košiciach je zľava rovnaká pri platení bezkontaktnými kartami MasterCard a
Maestro PayPass,“ dodáva Tereza Janková.
Bližšie informácie a rezervačný systém nájdu záujemcovia na webe a predovšetkým na
Facebooku, kde sa môžu prihlásiť cez facebookovú aplikáciu na MasterCard fanpage:
https://www.facebook.com/MasterCardSK.
Bezkontaktný MasterCard PayPass™
Bezkontaktná platobná technológia PayPassTM výrazne urýchľuje proces platby, pretože celá
transakcia sa uskutoční približne do 5 sekúnd. Držiteľ karty ju jednoducho priloží k terminálu
PayPassTM, ktorý prečíta potrebné údaje. Vďaka tomu je možné nakupovať tovar do 20 EUR
bez potreby zadávať PIN kód či vkladať kartu do čítacieho zariadenia. Pri nákupoch
prevyšujúcich čiastku 20 EUR je držiteľ karty požiadaný o autorizáciu platby svojim
podpisom alebo zadaním PIN kódu. Bezkontaktná platobná technológia MasterCard PayPass
nemusí byť viazaná iba na klasickú platobnú kartu, platiť s PayPass je možné aj pomocou
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špeciálnej nálepky. Tá sa dá prilepiť napríklad na zadný kryt mobilného telefónu, čím získate
pohodlný platobný nástroj, ktorý môžete mať vždy po ruke. Platenie touto nálepkou prebieha
rovnako ako pri akejkoľvek inej platobnej karte s technológiou PayPass.
Viac informácií na www.mastercard.sk.
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