Oferta standarde: 10% zbritje
Oferta Premium: 10% zbriotje dhe përfitime të tjera
Përshkrimi i ofertës
McArthurGlen është lider i Evropës në blerjet outlet të dizajnerave. Pikat e tyre janë shtëpia e markave
më prestigjioze të luksit dhe stilistëve në botë, që i ofron adhuruesve të modës kursime gjatë gjithë vitit
deri në 70% mbi çmimet e rekomanduara me pakicë. Këto pika janë shtëpia e më shumë se 3,000
dyqaneve nga markat më interesante luksoze, premium dhe stilit të jetesës në botë, ndërkohë që çdo
javë hapen emra të rinj. Të gjitha vendet janë lehtësisht të arritshme në një qytet të madh. Megjithatë
secila ka një kombinim unik të markës dhe stilin e vet arkitekturor, të përshtatur më së miri me mjedisin
lokal, duke e bërë çdo dyqan mode një vend unik për të blerë, për t'u takuar dhe për t'u argëtuar.
Oferta standarde: Zotëruesit e kartave Mastercard mund të përfitojnë nga pasaporta e modës, të cilën
mund ta përdorin dhe të marrin një zbritje prej 10% në pikat e shitjes me pakicë të modës.
Oferta Premium: Zotëruesit e kartave Mastercard mund të përfitojnë nga një pasaportë mode, falë së
cilës marrin një zbritje prej 10% plus një pije mirëseardhjeje dhe akses falas në sallonet VIP*
*E vlefshme vetëm për pika specifike
Periudha e vlefshmërisë:
E vlefshme deri më 31 dhjetor, 2022
Zotëruesit e kartave që e përfitojnë këtë ofertë:
Oferta Standarde: Prepaid, Gold

Oferta Premium: World Debit, World Credit
Disponueshmëria e ofertës:
Është e vlefshme vetëm për pika të caktuara në Evropë. Oferta nuk disponohet në vendin tuaj të banimit
ose në vendin ku është lëshuar karta Mastercard.
Tregu i vlefshëm:
Është e vlefshme për zotëruesit e kartës në Evropë, përfshirë Rusinë, Turqinë dhe Bashkësinë e Shteteve
të Pavarura (subjekt i kufizimeve të transportit). Kjo ofertë mund të jetë e vlefshme edhe në rajonet e
Azi-Paqësorit, Lindjes së Mesme dhe Afrikës, SHBA dhe Amerikës Latine, dhe është subjekt i një
marrëveshjeje pjesëmarrjeje të nënshkruar.
Si mund ta përfitojnë këtë ofertë zotëruesit e kartave përkatëse:
Zotëruesit e kartave duhet të vizitojnë: https://www.mcarthurglen.com/en/mastercard-europe dhe të
shkarkojnë ftesën elektronike. Më pas, ata duhet të paraqesin ftesën elektronike dhe kartën e tyre
Mastercard, kur vizitojnë një dyqan të caktuar marke.
Klikoni këtu për të parë termat dhe kushtet e plota

