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Plaťte kartou VISA a vyhrajte iPad!
Praha, 22. listopadu 2012 - Všichni držitelé platební karty VISA a VISA Electron
mají až do 6. ledna příštího roku jedinečnou příležitost zapojit se do soutěže, v
níž mohou získat dva tablety iPad a denně vyhrát 5 x 2013 korun.
Do soutěže jsou zařazeny pouze platební karty Visa nebo Visa Electron pro fyzickou
osobu (tj.nepodnikatele) vystavené jednou z následujících bank: Česká spořitelna,
Českoslovenká obchodní banka, (včetně Poštovní spořitelny), Komerční banka,
Raiffeisenbank, UniCredit Bank Czech Republic a mBanka.
“Soutěží jsme odstartovali předvánoční kampaň, kterou bychom rádi podpořili užívání
našich VISA karet. Ve vánočním období lidé nejvíce řeší dárky, které z větší části
kupují prostřednictvím platební karty. Údaje z posledních let nám potvrdily, že více
než 1 euro z každých sedmi euro zaplacených v Evropě je hrazeno kartou VISA. V
České republice se zákazníci stále více těší z online nakupování, ve kterém bude
platební karta zejména o vánocích hrát podstatnou roli.“ uvedl Marcel Gajdoš,
obchodní ředitel asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.
K účasti v soutěži stačí použít platební kartu Visa / Visa Electron k platbám za
nákupy či služby a následně se zaregistrovat do soutěže
prostřednictvímregistračního formuláře umístěného na webových stránkách
www.visa.cz a současně pomocí této webové stránky, mobilní internetové stránky
nebo mobilní aplikace odeslat svou odpověď na soutěžní otázku.

-KonecO asociaci Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno více než 460 milionů debetních, kreditních a komerčních karet
Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k červnu 2012) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno
zboží a vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,8 bilionu euro a 14 procent všech
spotřebitelských výdajů v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa, z toho přes 80 procent
debetními kartami Visa.
Visa Europe je členská asociace, kterou vlastní a provozuje více než 3700 evropských členských
bank. Asociace byla založena v červenci 2004. Visa Europe je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy, přičemž obě společnosti fungují
tak, aby byla zajištěna globální operační synchronie. Jakožto specializovaný evropský platební systém
dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů –
držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise, čímž je
vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu.
Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších
světových sítí bankomatů nabízející přístup k místní měně ve více než 200 zemích světa.
Více informací najdete na www.visaeurope.com

