
Отримайте бонуси 
від партнерів Програми

3Здійсніть покупку за допомогою 
преміальної картки Mastercard®

2Оберіть бажану пропозицію1

Як скористатися привілеями

ФІТНЕС-КЛУБ ГОТЕЛЮ 
PREMIER PALACE HOTEL 

STEIFF

PEPE JEANS 
ДО

 10%

ДО

10%

ДО

7%

ДО

30%

• CORAL ELITE SERVICE • PEPE JEANS • STEIFF • ФІТНЕС-КЛУБ ГОТЕЛЮ PREMIER PALACE HOTEL •  

Запрошуємо до ексклюзивного світу особливих пропозицій саме 
для Вас — власника преміальної картки Masterсard®

CORAL ELITE SERVICE

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials/coral-travel.html
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials/pepe-jeans.html
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials/steiff.html
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials.html
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials.html


Акція діє з 05.08.2016 до 31.12.2017 в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free в міжнародних аеропортах «Київ» (02000, Україна, м. Київ, вул. Медова, 2,  аеропорт 
«Київ»), «Бориспіль» (08307, Україна, Київська обл., м.Бориспіль-7, аеропорт «Бориспіль», термінал Д) та «Одеса» (65054, Україна, м. Одеса, аеропорт ЦА).

*MyDutyFree — це програмний додаток до сайтів і мобільних пристроїв, що дає можливість фізичній особі здійснювати замовлення товарів 
через мерчерез мережу магазинів безмитної торгівлі Duty Free. Під знижкою мається на увазі знижка у розмірі 15% від суми здійсненої покупки товарів в магазинах Duty Free. 
Знижка не діє на спеціальні пропозиції та на певні товари. Замовлення потрібно зробити не пізніше ніж за одну годину до вильоту. Послуга замовлення безкоштовна. 
Вік необмежено. Пропозиція надається при оплаті преміальними картками Gold Mastercard® , World Mastercard® , Platinum Mastercard®, World Elite Mastercard® , World 

Black Edition Mastercard®.
Більш дБільш детальну інформацію стосовно знижок та товарів Ви можете дізнатися на сайті mastercard.ua або за телефоном цілодобової підтримки преміальних карток 

Masterсard: +38 (044) 390 77 11 та 0 800 30 30 07 (безкоштовно для дзвінків зі стаціонарних телефонів на всій території України).

Туалетна вода 
Giorgio Armani Si 100 мл

€71.40 стара ціна

ЗАМОВЛЯЙТЕ ТОВАРИ 
З ДАЙДЖЕСТУ ОНЛАЙН

ДОДАЙТЕ ТОВАРИ 
В ОФФЛАЙН-МАГАЗИНАХ DUTY FREE

ОТРИМУЙТЕ 
ЗНИЖКУ 

15 %
знижка

Туалетна вода 
Guerlain L'Homme Ideal 50мл

€50.15 стара ціна

15 %
знижка

Помада-бальзам у наборі 

Dior Baume Lip Balm Trio Set

€75.65 стара ціна

15 %
знижка

€143.65 
стара ціна

Набір відновлюючих кремів для 
обличчя Shiseido Benefiance 
Anti Wrinkle Expert Set  

15 %
знижка

Набір шоколадних цукерок  

Fauchon 6 Candied Chestnuts 120 г 

€27.20
стара ціна

Набір шоколадних цукерок  

Fauchon 6 Candied Chestnuts 120 г 15 %
знижка

Si – жіночий аромат, який підкорює із перших нот. У серці аромату 
розкриваються чарівна троянда та зваблива фрезія, які наповню-
ють парфум ніжністю та легкістю. Si наділяє його власницю 
елегантністю і неповторним стилем та огортає розкішшю.

Основою для Guerlain L'Homme Ideal став п’янкий запах мигдалю. 
Це аромат для чоловіка, якого можна охарактеризувати так: ро-
зумний, красивий і сильний. Ігристі і свіжі верхні ноти цитрусових, 
розмарину та апельсина. Краса неймовірно чуттєвого "амаретто". 
Серединна нота на основі мигдалю та бобів тонка в дуеті з міцністю 
дерева і шкіри. 

Набір містить: SBN Day cream (50 мл) + SBN Night Cream (50 мл) + 
SBN Intensive eye contour cream (15 мл). Дія всього комплексу 
засобів направлена на те, щоб миттєво зволожити, розгладити 
дрібні зморшки, а також зменшити видимість і глибину існуючих 
зморшок і мінімізувати ризик появи нових.

Набір помад-бальзамів, які поєднують ніжний захист та зволожен-
ня губ із насиченими кольорами, щоб Вам більше ніколи не дово-
дилось обирати між красою та доглядом. Цей інноваційний про-
дукт увібрав у себе найкращі компоненти двох засобів.

Оригінальні шоколадні цукерки з французького шоколаду 
безсумнівно принесуть Вам задоволення від справжнього смаку. 
Кожна з цукерок акуратно виготовляється, поєднуючи у собі 
суміш смачного шоколаду.

Дізнавайтеся про найкращі цінові пропозиції в магазинах Duty Free 
тільки з преміальними картками Mastercard®.

ДАЙДЖЕСТ УНІКАЛЬНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

*

https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/womens-fragrances/si-100-ml
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/mens-fragrances/lhomme-ideal
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/makeup/dior-rouge-dior-baume-lip-balm-trio-set
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/care-cosmetics/benefiance-anti-wrinkle-expert-set
, https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/confectionery-and-snacks/fauchon-6-candied-chestnuts
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/offers-promotions/mydutyfree.html

