MASTERCARD
AIRPORT SERVICES
®

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD У СВІТОВИХ СТОЛИЦЯХ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Mastercard пропонує унікальну можливість для клієнтів
— вільний доступ до бізнес-залів в аеропортах світових
столиць.
Тепер держателі преміальних карток Platinum, World
Black Edition, Corporate та World Elite Mastercard®
можуть скористатися привілеєм вільного доступу до
бізнес-залів Mastercard і провести час в очікуванні
рейсу, занурившись в атмосферу комфорту й чудового
сервісу.
Вільний доступ до бізнес-залів mastercard доступний у
таких країнах:
Україна (Київ, Львів,
Харків)



Австрія (Відень)



Чехія (Прага)



Росія (Москва,
Санкт-Петербург)



Грузія (Тбілісі, Батумі)



Угорщина (Будапешт)



Молдова ( Кишинів)



Румунія (Бухарест)



УКРАЇНА
КИЇВ

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ», ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ, 3-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ D.
Лаунж доступний для держателів українських карток
Mastercard:



World Elite



World Black Edition



Platinum



Corporate

Умови доступу:
Держателі карток World Elite, World Black Edition та
Platinum мають за останні 30+5 днів (не враховуються
останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом) перед
вильотом здійснити з карткою транзакції на суму понад
6000 гривень.

Безкоштовно надаються:


українська та закордонна преса;



чай, кава, їжа, слабоалкогольні та алкогольні напої;



Wi-Fi;



стаціонарні комп’ютери з інтернетом;



принтер, факсовий і копіювальний апарати;



широкоформатні телевізори;



кімната для паління.

Для держателів карток Corporate Mastercard додаткових
умов немає.
Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 3-х годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину,
віком до 4 років. Держателі карток World Elite можуть
безкоштовно запросити дитину, віком до 16 років.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ», ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ, 3-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ D.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ», ЗОНА ВНУТРІШНІХ РЕЙСІВ, 2-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ D.
Лаунж для держателів українських карток Mastercard:

Умови доступу:



Держателі карток World Elite, World Black Edition,
Platinum та Corporate Mastercard мають за останні 30+5
днів (не враховуючи вихідні) перед вильотом здійснити
з карткою транзакції на суму понад 6000 гривень.

World Elite

Держателі наступних карток отримують доступ за умови
підключення сервісу банком-емітентом картки:


World Black Edition



Platinum



Corporate

Безкоштовно надаються:


українська та закордонна преса;



чай, кава, їжа, слабоалкогольні та алкогольні напої;



Wi-Fi;



широкоформатні телевізори;



кімната для паління.

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 3-х годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину,
віком до 4 років. Держателі карток World Elite можуть
безкоштовно запросити дитину, віком до 16 років.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ», ЗОНА ВНУТРІШНІХ РЕЙСІВ, 2-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ D.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ», ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ, 2-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ F.
Лаунж доступний для держателів українських карток
Mastercard:



World Elite



World Black Edition



Platinum



Corporate

Умови доступу:
Держателі карток World Elite, World Black Edition та
Platinum мають за останні 30+5 днів (не враховуються
останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом) перед
вильотом здійснити з карткою транзакції на суму понад
6000 гривень.

Безкоштовно надаються:


українська та закордонна преса;



чай, кава, їжа, слабоалкогольні та алкогольні напої;



Wi-Fi;



стаціонарні комп’ютери з інтернетом;



принтер, факсовий і копіювальний апарати;



широкоформатні телевізори;

Для держателів карток Corporate Mastercard додаткових
умов немає.
Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 3-х годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину,
віком до 4 років. Держателі карток World Elite можуть
безкоштовно запросити дитину, віком до 16 років.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ», ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ, 2-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ F.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «КИЇВ», ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ, 2-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ А
Лаунж для держателів українських карток Mastercard:

Умови доступу:



Держателі карток World Elite, World Black Edition,
Platinum та Corporate Mastercard мають за останні 30+5
днів (не враховуються останні 5 днів, а також вихідні
перед вильотом) перед вильотом здійснити з карткою
транзакції на суму понад 6000 гривень.

World Elite

Держателі наступних карток отримують доступ за умови
підключення сервісу банком-емітентом картки:


World Black Edition



Platinum



Corporate

Безкоштовно надаються:


українська та закордонна преса;



чай, кава, їжа, слабоалкогольні та алкогольні напої;



Wi-Fi;



стаціонарні комп’ютери з інтернетом;



принтер, факсовий і копіювальний апарати;



широкоформатні телевізори;

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 3-х годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину,
віком до 4 років.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «КИЇВ», ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ, 2-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ А.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «ЛЬВІВ», ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ, 3-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ А
Лаунж для держателів українських карток Mastercard:

Умови доступу:



Держателі карток World Elite, World Black Edition,
Platinum та Corporate Mastercard мають за останні 30+5
днів (не враховуються останні 5 днів, а також вихідні
перед вильотом) перед вильотом здійснити з карткою
транзакції на суму понад 6000 гривень.

World Elite

Держателі наступних карток отримують доступ за умови
підключення сервісу банком-емітентом картки:


World Black Edition



Platinum



Corporate

Безкоштовно надаються:


українська та закордонна преса;



чай, кава, їжа, слабоалкогольні та алкогольні напої;



Wi-Fi;



стаціонарні комп’ютери з інтернетом;



принтер, факсовий і копіювальний апарати;



широкоформатні телевізори;

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 2-х годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину,
віком до 5 років.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «ЛЬВІВ», ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ, 3-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ А

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «ЛЬВІВ», ЗОНА ВНУТРІШНІХ ВИЛЬОТІВ, 3-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ А
Лаунж для держателів українських карток Mastercard:

Умови доступу:



Держателі карток World Elite, World Black Edition,
Platinum та Corporate Mastercard мають за останні 30+5
днів (не враховуються останні 5 днів, а також вихідні
перед вильотом) перед вильотом здійснити з карткою
транзакції на суму понад 6000 гривень.

World Elite

Держателі наступних карток отримують доступ за умови
підключення сервісу банком-емітентом картки:


World Black Edition



Platinum



Corporate

Безкоштовно надаються:


українська та закордонна преса;



чай, кава, їжа, слабоалкогольні та алкогольні напої;



Wi-Fi;



стаціонарні комп’ютери з інтернетом;



принтер, факсовий і копіювальний апарати;



широкоформатні телевізори;

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 1,5 годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину,
віком до 5 років.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «ЛЬВІВ», ЗОНА ВНУТРІШНІХ ВИЛЬОТІВ, 3-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ А

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «ХАРКІВ», ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ, 2-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ А
Лаунж для держателів українських карток Mastercard:

Умови доступу:



Держателі карток World Elite, World Black Edition,
Platinum та Corporate Mastercard мають за останні 30+5
днів (не враховуються останні 5 днів, а також вихідні
перед вильотом) перед вильотом здійснити з карткою
транзакції на суму понад 6000 гривень.

World Elite

Держателі наступних карток отримують доступ за умови
підключення сервісу банком-емітентом картки:


World Black Edition



Platinum



Corporate

Безкоштовно надаються:


українська та закордонна преса;



чай, кава, їжа, слабоалкогольні та алкогольні напої;



Wi-Fi;



стаціонарні комп’ютери з інтернетом;



принтер, факсовий і копіювальний апарати;



широкоформатні телевізори;

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 3-х годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину,
віком до 5 років.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В УКРАЇНІ

АЕРОПОРТ «ХАРКІВ», ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ, 2-Й РІВЕНЬ ТЕРМІНАЛУ А

ДОДАТКОВІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ БІЗНЕС-ЗАЛАМИ В
УКРАЇНІ
Щоб скористатися послугами, треба здійснити транзакції
на суму від 6000 гривень за останні 30+5 днів до
подорожі (не враховуються останні 5 днів, а також вихідні
перед вильотом). Якщо ваша картка випущена менше,
ніж місяць тому, не турбуйтеся щодо суми транзакцій. Ви
можете скористатися бізнес-залами без додаткових
умов.

Виняткові транзакції, які взагалі не враховуються:
 зняття готівки за карткою в банкоматі або в касі банку;
 переказ залишку коштів;
 покупки за допомогою чеків;
 страхові премії;
 відсотки;
 будь-які комісії та збори;
 дорожні чеки;
 азартні ігри будь-якого виду (у тому числі платежі за
можливість виграти приз);
 будь-які покупки в готівковій формі.
Транзакції, які враховуються та зменшують загальну суму:


покупки, які згодом повертаються або компенсуються.

ДОДАТКОВІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ БІЗНЕС-ЗАЛАМИ В
УКРАЇНІ
Щоб отримати доступ до бізнес-залу Mastercard:

Відмовляють у доступі в бізнес-зал?
Ось можливі причини:

Надайте працівникові свою картку та
посадковий талон. Ім’я на картці та
талоні має збігатися.

Уведіть свій PIN-код на терміналі.
Щоб перевірити активність за
карткою, ми тимчасово заблокуємо
на вашому рахунку 1 гривню. Гроші
повернуться за кілька хвилин.



ви увели неправильний PIN-код;



на вашому рахунку менше 1 гривні і ми не можемо
зробити перевірочну транзакцію;



картка не активна;



за останні 30+5 днів (не враховуються останні 5
днів, а також вихідні перед вильотом) ви
розрахувалися карткою на суму, менше 6000
гривень;



ви намагається увійти в бізнес-зал другий раз за
день.

РОСІЯ

МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В РОСІЇ
МОСКВА, АЕРОПОРТ «ШЕРЕМЕТЬЄВО», ТЕРМІНАЛ Е
Лаунж для держателів карток Mastercard:


World Elite – безкоштовно



World Black Edition – 1500 російських рублів

Умови доступу:



робоче місце;



бібліотека та зона відпочинку;

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 5 годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Держателі карток
World Elite можуть безкоштовно провести з собою у
бізнес-зал 1-го дорослого гостя та 2-х дітей віком до 12
років. Держателі карток World Black Edition можуть
безкоштовно провести з собою 2-х дітей віком до 2
років. Бізнес-зал працює цілодобово.



шведський стіл;

Місцезнаходження:



зелений сад;



Wi-Fi;

Термінал Е, 3-й поверх, навпроти виходу на посадку
№38, зона після паспортного контролю.



зарядні присторої, адаптери та планшети.

Безкоштовно надаються:

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В РОСІЇ
МОСКВА, АЕРОПОРТ «ШЕРЕМЕТЬЄВО», ТЕРМІНАЛ Е

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В РОСІЇ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АЕРОПОРТ «ПУЛКОВО», ТЕРМІНАЛ 1
Лаунж для держателів карток Mastercard:


World Elite – безкоштовно



World Black Edition – 1500 російських рублів

Безкоштовно надаються:


робоче місце;



бібліотека та зона відпочинку;



шведський стіл;



зелений сад;



Wi-Fi;



зарядні присторої, адаптери та планшети.

Умови доступу:
Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 5 годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Держателі карток
World Elite можуть безкоштовно провести з собою у
бізнес-зал 1-го дорослого гостя. Відвідування залу
дітьми до двох років в супроводі власника карти World
Black Edition або World Elite не обмежується. Бізнес-зал
працює цілодобово.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В РОСІЇ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АЕРОПОРТ «ПУЛКОВО», ТЕРМІНАЛ 1

УГОРЩИНА
БУДАПЕШТ

БІЗНЕС-ЗАЛА MASTERCARD В УГОРЩИНІ

БУДАПЕШТ, АЕРОПОРТ ІМ. ФЕРЕНЦА ЛІСТА, 1-Й ПОВЕРХ ТЕРМІНАЛУ SKYCOURT
Лаунж для держателів карток Mastercard:

Умови доступу:



World Elite



World Black Edition

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 5 годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину
віком до 2 років. Бізнес зал працює щодня з 5:30 до
19:30.

Безкоштовно надаються:


свіжа преса;



їжа та напої;

Місцезнаходження:



Wi-Fi;



телевізор;



робоче місце;

Бізнес-зал розташований у терміналі SkyCourt на 1-му
поверсі. Щоб потрапити в термінал SkyCourt, треба
пройти через контроль безпеки й магазин duty-free,
потім повернути праворуч і піднятися нагору.



принтер.

БІЗНЕС-ЗАЛА MASTERCARD В УГОРЩИНІ

БУДАПЕШТ, АЕРОПОРТ ІМ. ФЕРЕНЦА ЛІСТА, 1-Й ПОВЕРХ ТЕРМІНАЛУ SKYCOURT

РУМУНІЯ
БУХАРЕСТ

БІЗНЕС-ЗАЛА MASTERCARD В РУМУНІЇ

БУХАРЕСТ, АЕРОПОРТ ІМ. АНРІ КОАНДА, 1-Й ПОВЕРХ, ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ
Лаунж для держателів карток Mastercard:

Умови доступу:



World Elite



World Black Edition

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 4 годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину
віком до 2 років. Бізнес зал відкритий цілодобово.

Безкоштовно надаються:


свіжа преса;

Місцезнаходження:



їжа та напої;



Wi-Fi;



телевізор;



робоче місце.

Бізнес-зал розташований у залі міжнародних вильотів
на 1-му поверсі. Щоб знайти бізнес-зал, рухайтесь за
вказівниками в аеропорту. Для відвідування бізнес-залу
Masterсard потрібно показати на вході вашу преміальну
картку Masterсard®.

БІЗНЕС-ЗАЛА MASTERCARD В РУМУНІЇ

БУХАРЕСТ, АЕРОПОРТ ІМ. АНРІ КОАНДА, 1-Й ПОВЕРХ, ЗОНА МІЖНАРОДНИХ ВИЛЬОТІВ

АВСТРІЯ
ВІДЕНЬ

БІЗНЕС-ЗАЛА MASTERCARD В АВСТРІЇ
ВІДЕНЬ, АЕРОПОРТ ШВЕХАТ (ДВА БІЗНЕС-ЗАЛИ)
Лаунж для держателів карток Mastercard:

Умови доступу:



World Elite



World Black Edition

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 2-х годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину
віком до 2 років. Бізнес-зал працює цілодобово.

Безкоштовно надаються:


свіжа преса;

Місцезнаходження:



їжа та напої;



Wi-Fi;



телевізор;



робоче місце.

1. Бізнес-зал Sky Lounge розташований у зоні
реєстрації № 3 на 2-му рівні, біля виходу F (для
громадян із шенгенською візою) і виходу G (для
громадян без шенгенської візи).
2. Бізнес-зал Jet Lounge розташований у зоні
реєстрації № 1 і № 2, на нижньому поверсі, біля
виходів B і С (для громадян із шенгенською візою) і
виходу D (для громадян без шенгенської візи).

БІЗНЕС-ЗАЛА MASTERCARD В АВСТРІЇ
ВІДЕНЬ, АЕРОПОРТ ШВЕХАТ (ДВА БІЗНЕС-ЗАЛИ)

ЧЕХІЯ
ПРАГА

БІЗНЕС-ЗАЛА MASTERCARD В ЧЕХІЇ
ПРАГА, АЕРОПОРТ ІМ. ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, ТЕРМІНАЛ 1
Лаунж для держателів карток Mastercard:

Умови доступу:



World Elite



World Black Edition

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 5 годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дітей віком
до 2 років. Бізнес-зал працює щодня з 5:30 до 23:30.

Безкоштовно надаються:


магазин duty-free;

Місцезнаходження:



їжа та напої;



Wi-Fi;



телевізор;



колекція фільмів;

Бізнес-зал розташований після паспортного контролю та
торговельного пасажу, прямуйте за вказівниками «Airport
Lounges» у напрямку до коридору «В». Зал знаходиться
зліва, на 3-му поверсі.



дитяча зона;



робоче місце;



президентський зал.

БІЗНЕС-ЗАЛА MASTERCARD В ЧЕХІЇ
ПРАГА, АЕРОПОРТ ІМ. ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, ТЕРМІНАЛ 1

ГРУЗІЯ
ТБІЛІСІ, БАТУМІ

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В ГРУЗІЇ
ТБІЛІСІ, АЕРОПОРТ ІМ. ШОТА РУСТАВЕЛІ
Лаунж для держателів карток Mastercard:

Умови доступу:



World Elite



World Black Edition

Держателі карток World Elite та World Black Edition
Mastercard мають за останні 30+5 днів (не враховуються
останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом) перед
вильотом здійснити з карткою транзакції на суму понад
6000 гривень.

Безкоштовно надаються:


свіжа преса;



їжа та напої;



Wi-Fi;



телевізор;



робоче місце.

Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 2 годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дітей віком
до 6 років. Бізнес-зал працює цілодобово.
Місцезнаходження:
Бізнес-зал розташований після паспортного контролю на
поверсі міжнародних вильотів.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В ГРУЗІЇ
ТБІЛІСІ, АЕРОПОРТ ІМ. ШОТА РУСТАВЕЛІ

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В ГРУЗІЇ
БАТУМІ, МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БАТУМІ
Лаунж для держателів карток Mastercard:

Умови доступу:



World Elite



World Black Edition

Держателі карток World Elite та World Black Edition
Mastercard мають за останні 30+5 днів (не враховуються
останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом) перед
вильотом здійснити з карткою транзакції на суму понад
6000 гривень.

Безкоштовно надаються:


свіжа преса;



чай, кава, їжа, слабоалкогольні та алкогольні напої;



Wi-Fi;



широкоформатні телевізори.
Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 2-х годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину віком
до 6 років. Бізнес-зал працює цілодобово.
Місцезнаходження:
Бізнес-зал розташований після паспортного контролю на
поверсі міжнародних вильотів.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В ГРУЗІЇ
БАТУМІ, МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БАТУМІ

МОЛДОВА
КИШИНІВ

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В МОЛДОВІ
КИШИНІВ, МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ КИШИНІВ
Лаунж для держателів карток Mastercard:

Умови доступу:



World Elite



World Black Edition

Держателі карток World Elite та World Black Edition
Mastercard мають за останні 30+5 днів (не враховуються
останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом) перед
вильотом здійснити з карткою транзакції на суму понад
6000 гривень.

Безкоштовно надаються:


свіжа преса;



чай, кава, їжа, слабоалкогольні та алкогольні напої;



Wi-Fi;



широкоформатні телевізори.
Ви можете безкоштовно знаходитися у бізнес-залі
протягом 2-х годин. Якщо ваш рейс затримується, за
додатковий час доведеться сплатити. Батьки можуть
безкоштовно провести з собою у бізнес-зал дитину віком
до 6 років. Бізнес-зал працює цілодобово.
Місцезнаходження:
Бізнес-зал розташований після паспортного контролю на
поверсі міжнародних вильотів.

БІЗНЕС-ЗАЛИ MASTERCARD В МОЛДОВІ
КИШИНІВ, МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ КИШИНІВ

ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!

