
Бутік-готель «Шопен»

Premier Palace Hotel

Ресторан IKIGAI
ДО
 10%

ДО
7%

• LUXURY HOUSE • IKIGAI • PREMIER PALACE HOTEL • БУТІК-ГОТЕЛЬ “ШОПЕН” •

Luxury House

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials.html
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials/luxury-house.html
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials/ikigai.html
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials/premier-palace-kyiv.html
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/priceless-specials/chopinhotel.html


Акція діє з 05.08.2016 до 31.12.2017 в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free в міжнародних аеропортах "Бориспіль" (08307, Україна, Київська обл., 
м. Бориспіль-7, аеропорт "Бориспіль", термінал D) та "Одеса" (65054, Україна, м. Одеса-54, Аеропорт ЦА).

*MyDutyFree — це програмний додаток до сайтів і мобільних пристроїв, що дає можливість фізичній особі здійснювати замовлення товарів 
через мережу магазинів безмитної торгівлі Duty Free. 

Під знижПід 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 не обмежено. Пропозиція 

надається при оплаті преміальними картками Gold Mastercard® , World Mastercard® , Platinum Mastercard®, World Elite Mastercard®.
Більш Більш 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).

Парфумована вода
Eau de Parfum Guerlain 
L'Homme Ideal 100 ml

€76.5 

Туалетна вода
Eau de Toilette Gucci Flora 
by Gucci Gorgeous 
Gardenia 100 ml

€74.8 

Крем Shiseido Benefiance 
Anti Wrinkle Eye Cream 
Duo 2x15 ml

€89.25 

€67.15 

Набір помад 
Givenchy Le Rouge à Porter 
Trio 3 x 3,4 gr

Набір шоколадних 
цукерок Godiva Sign 
Truffes Liqueur 170 gr

€19.55

Ідеальний чоловік та ідеальний аромат. Гарний, спортивний, 
розумний. Для того щоб міф про ідеального чоловіка віднайшов 
реальні риси, Guerlain пропонує до вашої уваги аромат L'Homme 
Ideal.

Чудовий чуттєвий аромат, який полонить своєю чарівністю, 
таємничістю і досконалістю – це, безумовно, Flora Garden 
Gorgeous Gardenia від Gucci.

Розкішний крем від Shiseido для зрілої шкіри навколо очей, 
створений, щоб відновити, розгладити та зволожити шкіру 
навколо очей, одночасно позбавляючи сухості, темних кіл та 
дрібних зморшок.

Легендарні кольори помад серії Givenchy Le Rouge зроблять ваші 
вуста спокусливими та доглянутими.

Дивовижна комбінація традиційних рецептів бельгійських 
трюфелів Godiva з висококласним алкоголем. Лікер «Гранд Марні», 
віскі, коньяк «Фін Шампань», шампанське, ром – такий вибір 
припаде до душі навіть найвимогливішим гурманам.

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/offers-promotions/mydutyfree.html
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/en/perfumery/-lhomme-ideal-
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/en/perfumery/gucci-flora-by-gucci-gorgeous-gardenia
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/en/cosmetics/benefiance-anti-wrinkle-eye-cream-duo
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/en/makeup/le-rouge-%C3%A0-porter-trio
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/en/confectionery-and-snacks/godiva-sign-truffes-liqueur

