


Звільніть додаткові кошти та підвищуйте 
ефективність вашого бізнесу.
Visa Commercial Offers – це програма пропозицій, спеціально розроблена, щоб допомогти 
заощадити кошти у вашому бізнесі та отримати більші прибутки. Завдяки системі знижок та пільг, 
запропонованій провідними провайдерами рішень, ви зможете знайти рішення, яке допоможе вам 
контролювати експлуатаційні витрати, а вашому бізнесу – працювати наче годинниковий механізм, 
безвідмовно. Щоб дізнатися більше про картки Visa Commercial та пропозиції, пов’язані з ними, будь 
ласка, відвідайте http://visabusiness.visa.com.
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ПРОкат автОмОбІЛЯ
Alexavto

Незалежно від того, чи ви просто турист або знаходитесь у діловому відрядженні, якщо час для вас є дуже важливим, 
наступного разу візьміть автомобіль напрокат у компанії алексавто. Пропонуючи простоту обслуговування разом з 
надійністю та комфортом, алексавто намагається забезпечити вам свободу пересування.

ПроПозиція 

Скористайтесь знижкою 15% на прокат автомобілів в Україні разом з 
компанією Алексавто

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення
Щоб скористатись цією пропозицією, зателефонуйте до компанії алексавто за номером 
+380 44 228 9268 або відвідайте офіс компанії за адресою: вул. Прилужна, 4/15, офіс 507, 03179, 
київ. Перед тим, як зробити замовлення, обов’язково вкажіть, що ви є власником картки Visa 
Commercial, та використовуйте її для здійснення оплати. 

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, залежно від наявності • Усі платежі повинні виконуватись за 
допомогою дійсних карток Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Загальні застосовувані терміни та умови 



Основою діяльності компанії ARO Cars є надання недорогих та високоякісних послуг з прокату автомобілів як для всієї 
родини, так і для тих, хто подорожує у відпустці або у відрядженні.  молода компанія, яка швидко розвивається, ARO 
Cars надає автомобілі з водіями або без них для зустрічі пасажирів в аеропорті та на залізничній станції, для екскурсій, 
подорожей по Україні та комерційних цілей.

ПроПозиція

Скористайтесь знижкою 10%, щоб взяти напрокат новий автомобіль, 
сімейний фургон, автобус або мінівен у компанії ARO Cars у Києві

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення
Щоб скористатись цією пропозицією, зателефонуйте за номером +380 44 4599071. ви також можете 
відвідати веб-сайт компанії за адресою www.arocars.com або завітати до її офісу за адресою вул. 
Рогнідинська 3, офіс 13, 3-й поверх, м. київ. Перед тим, як зробити замовлення та здійснити оплату, 
обов’язково вкажіть, що ви є власником картки Visa Commercial та маєте право на отримання 
знижки 10% за програмою Visa Commercial.

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, залежно від наявності • Усі платежі повинні виконуватись за 
допомогою дійсних карток Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Знижка не розповсюджується на оплату послуг 
водія. Знижка не надається протягом спеціальних сезонних акцій • Загальні застосовувані терміни та умови 

ПРОкат автОмОбІЛЯ 
ARO Cars
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таксІ
таксі Авеню

Професійні водії таксі авеню пропонують швидкий та надійний сервіс, а це означає, що ваша поїздка буде приємною та 
безпечною.

ПроПозиція 

власники карток Visa Commercial отримують знижку 5% на всі 
послуги таксі Авеню:
• Поїздки Києвом та Україною
• зустріч в аеропорту або на вокзалі
• Послуги кур’єра
• Корпоративні послуги

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення

Щоб скористатися цією пропозицією, зателефонуйте за номером +380 44 503 7373 або відвідайте 
офіс компанії за адресою м. київ, вул Зої Гайдай, офіс 185. Перед тим, як зробити замовлення, 
обов’язково вкажіть, що ви є власником картки Visa Commercial, повідомте, що вам потрібен 
автомобіль з терміналом, та використовуйте картку для здійснення оплати. 

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, залежно від наявності • Усі платежі повинні виконуватись за 
допомогою дійсних карток Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Загальні застосовувані терміни та умови 
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ПОкУПкИ
Бізнес Книга

бізнес книга — це перший Інтернет-магазин, що спеціалізується на діловій літературі, у якому можна знайти більш ніж 
3000 найменувань кращих книг з бізнесу провідних російських та українських видавництв. У нашому Інтернет-магазині ви 
можете придбати все, що потрібно, але якщо вам необхідно безпосередньо переглянути якусь книгу, запрошуємо відвідати 
наші книжкові магазини. 

ПроПозиція 

Скористайтесь знижкою 8% на всю ділову літературу в магазинах 
«Бізнес Книга» у Києві

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення

Щоб скористатись цією пропозицією, відвідайте наш веб-сайт www.business-kniga.com.ua/ або 
завітайте до магазинів за такими адресами: київ, бульвар Шевченко, 33, бізнес-центр «Європа-
Плаза», 2-й поверх (тел.: +380 44 569 7723). Перед тим, як зробити замовлення, обов’язково 
вкажіть, що ви є власником картки Visa Commercial, та використовуйте її для здійснення оплати. 
вкажіть код «Картка Visa Commercial». 

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, залежно від наявності • Усі платежі повинні виконуватись за 
допомогою дійсних карток Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Загальні застосовувані терміни та умови 



ЕЛЕктРОНІка
Elfor

Ельфор – онлайн-магазин електроніки, що пропонує широкий діапазон комп’ютерів, ноутбуків, комп’ютерних 
аксесуарів, мобільних телефонів тощо. товари Ельфор можна знайти на таких веб-сайтах: www.elfor.ua, www.elfor.com.ua, 
www.elfor.kiev.ua, www.folgat.com.ua та www.posyltorg.com.ua

ПроПозиція 

знижка до 15% на низку найменувань електроніки в магазині 
ельфор
• мобільні телефони – 5%
• рК-панелі, акустичні системи, ноутбуки та комп’ютерні аксесуари – 5%
• товари фірм Logitech, ASUS, Luxion – 10%
• охоронні системи – 15%

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення
Щоб скористатися цією пропозицію, зателефонуйте за номером +380 44 502 2505 або надішліть 
факс на номер +380 44 522 8490. також ви можете надіслати електронне повідомлення на адресу 
info@elfor.com.ua або відвідати один з веб-сайтів, вказаних вище. також ви можете завітати до 
магазину Ельфор у києві за адресою: вул. Патріса Лумумби, 3, 1 поверх (метро “Палац Україна”).      

Перед тим, як зробити замовлення, обов’язково вкажіть, що ви є власником картки Visa 
Commercial, та використовуйте її для здійснення оплати. вкажіть код «картка Visa Commercial». 

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, залежно від наявності • Усі платежі повинні виконуватись за 
допомогою дійсних карток Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Загальні застосовувані терміни та умови 
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ЮРИДИЧНI ПОсЛУГИ
Юридична фірма «гвоздій та оберкович»

Юридична фірма «Гвоздій та Оберкович» має репутацію однієї з провідних та найбільш престижних юридичних фірм в 
Україні завдяки якості обслуговування, рівню професіоналізму та знанню законодавства. 

ПроПозиція 

Скористайтесь знижками на юридичні послуги від юридичної фірми 
«гвоздій та оберкович» у Києві
• 2% за послуги вартістю від 100 до 5 000 доларів СшА
• 5% за послуги вартістю від 5 000 до 10 000 доларів СшА
• 7% за послуги вартістю більше 10 000 доларів СшА

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення

Щоб скористатись цією пропозицією, зателефонуйте за номером +380 44 581 1220 або відправте 
факс за номером +380 44 581 1222. крім того, ви можете відвідати наш сайт www.gvozdiy.com 
або відправити повідомлення електронною поштою за адресою info@gvozdiy.com. Просимо вас 
вказувати, спеціаліст у якій галузі законодавства вам потрібен у зв’язку з вашою справою. Під час 
замовлення через Інтернет вкажіть код «Картка Visa Commercial». крім того ви можете також 
відвідати офіс юридичної фірми «Гвоздій та Оберкович» у києві за адресою: вул. Інститутська, 19б, 
офіс 29. Перед тим, як зробити замовлення, обов’язково вкажіть, що ви є власником картки Visa 
Commercial, та використовуйте її для здійснення оплати. 

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, залежно від наявності • Усі платежі повинні виконуватись за 
допомогою дійсних карток Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Не надається разом з будь-якими іншими 
пропозиціями • Загальні застосовувані терміни та умови 
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ПОкУПкИ
Office-Service

компанія Office-Service існує з девізом «все для вашого офісу». Для її працівників це не лише слова. Щоб отримати 
повний комплект для офісу — від постачання до планування та організації вашого робочого місця, — вам дійсно не 
потрібен хтось інший.

ПроПозиція 

власники картки Visa Commercial отримають фантастичну знижку 
15% на усі товари та послуги для офісу. Крім того, усі власники 
картки Visa Commercial зможуть скористатись перевагами 
пріоритетного обслуговування, особливого ставлення, а також 
програми накопичування балів

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення
Щоб скористатись цією пропозицією відвідайте веб-сайт www.office-service.net.ua. Під час 
розміщення замовлення через Інтернет вкажіть: «Visa CC». Щоб отримати консультацію, 
зателефонуйте за номером +380 44 361 4156, чи надішліть повідомлення електронною поштою 
за адресою vip@office-service.net.ua. Представник компанії Office-Service,завжди, надасть вам 
інформацію про наявні товари, умови оплати та поставки. Перед тим, як зробити замовлення, 
обов’язково вкажіть, що ви є власником картки Visa Commercial, та використовуйте її для 
здійснення оплати.  

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, залежно від наявності • Усі платежі повинні виконуватись за 
допомогою дійсних карток Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Цю пропозицію не можна використовувати з 
іншими пропозиціями та акціями. 15% — максимальна знижка • Загальні застосовувані терміни та умови 
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бутік-Готель “Рів’єра на Подолі” розташований в історичному та діловому центрі києва. Завдяки такому місцезнаходженню 
гості мають чудову можливість жити в самому серці неповторного києва. 

Інтер’єр Готелю витриманий у довершеному класичному стилі. кожен з 80 номерів поєднує в собі елегантність, розкіш та 
затишну атмосферу. Для задоволення потреб ділових людей - обладнані всім необхідним простора конференц-зала та 
функціональна кімната переговорів.

До послуг гостей Готелю: Ресторан, Фітнес-центр та бізнес-центр. Для отримання більш детальної інформації відвідайте 
сайт Готелю www.rivierahotel.com.ua

ГОтЕЛь
рів’єра на Подолі

ПроПозиція

Спеціальні знижки для власників карток Visa Commercial у Бутік-
готелі “рів’єра на Подолі” в Києві. власники карток Visa Commercial 
отримають 10% знижку на проживання у будні дні

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення
Щоб забронювати номер, звертайтеся за номером +380 44 581 2888, факс +380 44 581 2838, 
ел. пошта: info@rivierahotel.com.ua або завітайте в Готель за адресою м. київ, вул. сагайдачного, 
15. Перш ніж замовити номер, вкажіть, що ви є власником картки Visa Commercial, та 
використовуйте її для здійснення оплати.

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, залежно від наявності • Усі платежі повинні виконуватись за 
допомогою дійсних карток Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Пропозиція залежить від наявності місць. 
Пропозиція не діє з 12.00 п’ятниці до 14.00 понеділка • Загальні застосовувані терміни та умови 



ЕЛЕктРОНІка
Rix.com.ua

Rix.com.ua — це Інтернет-магазин, який відомий усім покупцям в Україні (а зараз відкрилась торговельна точка у києві, 
де покупці можуть краще ознайомитись з асортиментом товарів та отримати персональну допомогу щодо здійснення 
замовлень). 

серед основних товарів — сучасні компактні електронні пристрої, телевізори, ноутбуки та побутова техніка. а якщо вам 
потрібен пристрій, який не вказаний на веб-сайті, працівники магазину можуть знайти його на ваше замовлення. Завдяки 
швидкій кур’єрській доставці у будь-який регіон країни придбання товарів через Інтернет стає ще більш комфортним.

ПроПозиція 

власники картки Visa Commercial можуть скористатись знижками 
для придбання наступних товарів:
Усі типи проекторів, включаючи Hi-Fi-апаратуру, – 10%
Аудіоколонки – 5%
окремі моделі ноутбуків – 5% 

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення
Щоб скористатись цією пропозицією, відвідайте наш веб-сайт за адресою http://rix.com.ua або 
зателефонуйте за номером +380 44 537 0174. ви також можете завітати до нашого магазину за 
адресою м. київ, вул. бориспільська, 9. Перед тим, як зробити замовлення, обов’язково вкажіть, що 
ви є власником картки Visa Commercial, та використовуйте її для здійснення оплати. 

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, залежно від наявності • Усі платежі повинні виконуватись за 
допомогою дійсних карток Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Ця скидка недійсна разом з будь-якою іншою 
пропозицією • Загальні застосовувані терміни та умови 
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ПОкУПкИ
UFL - доставка квітів 

компанія UFL (www.ufl.ua), послугами якої вже скористались більше 30 000 клієнтів з 40 країн, займається доставкою 
квітів за Інтернет-замовленнями, і це справді працює. Пропонуючи можливість доставки квітів у будь-який куточок світу, 
оператори компанії забезпечують цілодобову підтримку своїх клієнтів, причому за найкращою ціною. Зробіть тих, хто 
вам небайдужий, щасливими — надішліть привітання та найкращі побажання колегам, діловим партнерам та друзям у 
будь-якому місці світу. Доставка в києві відбувається навіть за годину, а в інші регіони здійснюється протягом лише доби. 
Нещодавно компанія UFL відкрила свій перший магазин у центрі києва.

ПроПозиція 

цікава знижка 10% на живі квіти з компанією UFL в Україні

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення

Щоб скористатись цією пропозицією, зателефонуйте за номером +380 44 390 9090 або замовте 
через Інтернет на сайті www.ufl.ua. Під час розташування замовлення через Інтернет вкажіть 
«Акція для власників картки Visa Commercial». або відвідайте магазин компанії UFL у києві 
за адресою: вул. михайлівська, 21 (ст. метро «майдан Незалежності»). Перед тим, як зробити 
замовлення, обов’язково вкажіть, що ви є власником картки Visa Commercial, та використовуйте її 
для здійснення оплати. 

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, залежно від наявності • Усі платежі повинні виконуватись за 
допомогою дійсних карток Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Знижка 10% дійсна лише для придбання квітів; 
вона не розповсюджується на вартість доставки • Знижка недійсна для замовлень, які розміщені для доставки у періоди з 
12 лютого до 15 лютого, 4 березня до 10 березня та 15 грудня до 31 грудня • Загальні застосовувані терміни та умови 
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ПОсЛУГИ аЕРОПОРтУ
VIP AIRPORT

Професійна команда молодих енергійних спеціалістів зібралась разом для досягнення єдиної мети — надання якісних 
послуг під час подорожі та у залах спецобслуговування аеропортів Росії, країн сНД та Європи.

ПроПозиція 

отримайте знижку 15% на послуги VIP AIRPORT у Бориспільському 
аеропорту м. Києва, а також в аеропортах більш ніж 70 великих міст 
росії, країн СнД, Європи та об’єднаних Арабських еміратів

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення

Щоб скористатись цією пропозицією, зателефонуйте або відправте факс за номером 
+7 495 748 5550, надішліть листа електронною поштою за адресою vip@senatorcompany.com або 
забронюйте послугу через Інтернет на веб-сайті www.vip-airport.com. Під час бронювання через 
Інтернет вкажіть: VISAVIP. 

Обов’язково вкажіть, що ви є власником картки Visa Commercial, та використовуйте її для 
здійснення оплати. 

Умови
• Пропозиція дійсна з 1 січня до 31 грудня 2009 року • Усі платежі повинні виконуватись за допомогою дійсних карток 
Visa Corporate, Business або Purchasing Card • Замовлення, розміщені у позаробочий час (понеділок – п’ятниця 9.00 
– 22.00 та субота – неділя 10.00 – 22.00) будуть оброблятися протягом наступного робочого дня • Загальні застосовувані 
терміни та умови 
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мІжНаРОДНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Best Western International

Best Western International – це найбільша готельна мережа, яка включає понад 4 000 готелів у 80 країнах світу. Наша 
унікальність полягає у чарівності кожного готелю та врахуванні місцевих інтересів під час втілення якості, високого 
стандарту обслуговування та зручних цін.

Зупиніться в одному з обраних готелів мережі Best Western в азії, австралії або Новій Зеландії та отримайте 20% знижки 
на підвищення категорії номера (за наявності) та можливість запізненого виїзду (за наявності) за умови сплати картками 
Visa Business та Visa Consumer.

ПроПозиція 

20% знижки тарифу, підвищення категорії номера та  можливість 
запізненого виїзду

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення

Для того щоб зарезервувати номер у готелі з сШа та канади, телефонуйте за номером: 
1-800-780-7234. Для інших країн номери можна знайти на сайті: www.bestwestern.com/reservations/
wwtelephonenumbers.asp, введіть промокод 9V, та здійсніть оплату за допомогою вашої картки 
Visa Commercial. 

Умови
• Пропозиція дійсна до 31 грудня 2009 року • Пропозиція недійсна для мешканців австралії • Резервування номера за 24 
години • можливість використання бонусів мережі Best Western • Підвищення категорії номера та можливість запізненого 
виїзду, якщо можливо • мережа готелів Best Western International залишає за собою право змінювати або скасовувати 
деякі або всі пропозиції в будь-який час та без попередження • Пропозиція не надається з іншими пропозиціями або 
знижками • анулювання пропозиції за умови заборони, податкових або законодавчих обмежень • відповідні податки 
сплачуються власником • Пропозиція дійсна тільки за умови сплати карткою Visa Commercial • Загальні застосовувані 
терміни та умови 
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мІжНаРОДНІ ПРОПОЗИЦІЇ
BusinessWeek

ПроПозиція 

Користуйтесь карткою Visa Commercial та отримайте річну 
передплату на журнал BusinessWeek

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення

Для того щоб отримати пропозицію в сШа та канаді, відвідайте веб-сайт 
www.businessweek.com/subs/visaoffer1 або зателефонуйте за номером 1-800-635-1200 та вкажіть 
промо-код CIVISA.

Для того щоб отримати пропозицію в Європі, на близькому сході та в африці, відвідайте веб-сайт 
www.businessweek.com/subs/visaoffer2 або зателефонуйте за номером +44 (0) 845 676 0022 та 
вкажіть промо-код 5UVIS.

Для того щоб отримати пропозицію в Латинській америці, відвідайте веб-сайт 
www.businessweek.com/subs/visaoffer2 або зателефонуйте за номером +44 (0) 845 676 0022 та 
вкажіть промо-код 8UVIS.

Для того щоб отримати пропозицію в азіатсько-тихоокеанському регіоні, відвідайте веб-сайт 
www.businessweek.com/subs/visaoffer2 або зателефонуйте за номером +65 6723 7031 та вкажіть 
промо-код 2UVIS.

Умови
• Пропозиція дійсна до 31 грудня 2009 року • Пропозиція не надається з іншими пропозиціями або знижками • анулювання 
пропозиції за умови заборони, податкових або законодавчих обмежень • відповідні податки сплачуються пред’явником 
• Пропозиція дійсна тільки за умови сплати карткою Visa Commercial • Загальні застосовувані терміни та умови 
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мІжНаРОДНІ ПРОПОЗИЦІЇ
CallingCards.com

Ресурс CallingCards.com надає повний діапазон готових рішень для малого, середнього та великого бізнесу по всьому 
світу. Отримай доступ до мережі телефонних карток світового рівня.

ПроПозиція 

отримай 5% знижки на першу покупку на суму від 20 доларів СшА 
та міжнародну телефонну картку на 10 хвили для здійснення 
дзвінків по всьому світу (за умови сплати карткою Visa Commercial)

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення

Для того щоб отримати пропозицію, натисніть Отримати пропозицію, введіть промо-код ccVisa07 
та здійсніть оплату карткою Visa Commercial.

Умови
• Пропозиція дійсна до 31 грудня 2009 року • Пропозиція недійсна для мешканців Данії, бельгії, Швейцарії та Південної 
кореї • Пропозиція не надається з іншими пропозиціями або знижками • анулювання пропозиції за умови заборони, 
податкових або законодавчих обмежень • відповідні податки сплачуються пред’явником • Пропозиція дійсна тільки за 
умови сплати карткою Visa Commercial • Загальні застосовувані терміни та умови 



мІжНаРОДНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Fone-In

мобільна послуга перекладу на вимогу Fone-In надає доступ до «живих» перекладачів, які працюють з понад 100 
мовами. Послуги надаються 24 години на добу, 7 днів на тиждень, цілий рік – і байдуже, де саме ви знаходитесь. варто 
лише придбати картку попередньої сплати та зателефонувати до нас, і вже через декілька секунд вас з’єднають із 
«живим» перекладачем. Наші картки для замовлення послуг перекладача з попередньою сплатою включають понад 40 
безкоштовних міжнародних номерів доступу до нижчих тарифів за з’єднання, набір без коду для швидкого та простого 
зв’язку і можливості автоматичного поповнення рахунку.

Послуга «мовна підтримкаsm» від Fone-In ідеально підходить для міжнародних туристів, ділових людей, студентів, які 
навчаються за кордоном, та емігрантів. Наші перекладачі допоможуть у непередбачених ситуаціях, на зустрічах, у розмові 
з водієм та персоналом готелю, підкажуть необхідні напрямки, та нададуть допомогу в будь-якій іншій ситуації, коли 
мовний бар’єр стає справжньою перешкодою. Отже, ви можете подорожувати вільно.

ПроПозиція 

отримайте 15% знижки на придбання картки для замовлення 
послуг перекладача з попередньою сплатою за умови сплати 
карткою Visa Commercial

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення

Для того щоб отримати пропозицію, натисніть на кнопку Отримати пропозицію або відвідайте сайт 
www.Fone-In.com/prepaid/visa, та введіть промо-код VIS34.

Умови
• Пропозиція дійсна до 31 грудня 2009 року • Обробка знижки може зайняти до 40 днів • картки не підлягають поверненню 
• можливість отримати тільки одноразову знижку • Пропозиція не надається з іншими пропозиціями або знижками 
• анулювання пропозиції за умови заборони, податкових або законодавчих обмежень • відповідні податки сплачуються 
пред’явником • Пропозиція дійсна тільки за умови сплати карткою Visa Commercial • Загальні застосовувані терміни та умови 
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мІжНаРОДНІ ПРОПОЗИЦІЇ
LegalZoom

LegalZoom – це провідна американська онлайн-послуга підготовки юридичних документів. Послуга LegalZoom робить 
процес керування різноманітними загальними правовими питаннями легким та доступним, від реєстрації юридичних осіб 
до роботи із заповітами. Окрім високопрофесійних юридичних документів, клієнти мають змогу отримати безкоштовну 
консультацію юристів, відвідати навчальний онлайн-центр з правових питань (який працює цілодобово) та скористатися 
широким діапазоном бізнес-ресурсів.

ПроПозиція 

отримай 10% знижку на будь-який продукт LegalZoom за умови 
сплати карткою Visa Commercial

КонтАКти/інформАція Про ПогАшення

Для того щоб отримати пропозицію, відвідайте сайт www.legalzoom.com/visa, введіть промокод 
Visa2MT та здійсніть cплату карткою Visa Commercial.

Умови
• Пропозиція дійсна до 31 грудня 2009 року • Пропозиція недійсна для мешканців бельгії та Південної кореї • відповідно 
до умов, готівка, кредит тощо не видаватимуться замість послуг пропозиції • Пропозиція може бути змінена або скасована 
• Пропозиція недійсна разом із іншими пропозиціями, місцевими пропозиціями, знижками, купонами або спеціальними 
пропозиціями, якщо не зазначено інше • Пропозиція не надається з іншими пропозиціями або знижками • анулювання 
пропозиції за умови заборони, податкових або законодавчих обмежень • відповідні податки сплачуються пред’явником 
• Пропозиція дійсна тільки за умови сплати карткою Visa Commercial • Загальні застосовувані терміни та умови 



зАгАльні терміни тА Умови

• Усі пропозициї діють з 1 січня 2009 року до 31 грудня 2009 року, 
якщо не вказано інше.

• Усі платежі чи безготівковий(-і) переказ(-и) коштів повинні 
виконуватись за допомогою дійсних карток Visa Corporate, 
Business або Purchasing Card.

• Visa CEMEA (Центральна Європа, близький схід та африка) та 
залучені підприємства залишають за собою право змінювати чи 
скасовувати пропозицію без попереднього повідомлення.

• Усі пропозиції не можуть бути переданими та не можуть бути 
обміняні на готівку, кредит чи інше.

• жодна з пропозицій не може бути використана в поєднанні з 
іншими акціями чи пропозиціями, якщо не передбачено інше.

• Visa CEMEA не гарантує якість чи ефективність продукту чи 
послуг в рамках пропозиції та не несе відповідальності за будь-
які наслідки в результаті пропозиції чи в зв’язку з нею.

• У разі виникнення спорів рішення Visa CEMEA та залучених 
підприємств є остаточним та безумовним. 

• Інші застосовні терміни та умови.

• більш детальну інформацію та повний перелік термінів та умов 
для підприємств шукайте за адресою http://visabusiness.visa.com. 
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