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Výhodné online nákupy ve Velké Británii a USA pro klienty české Citibank
PRAHA – Citibank Europe plc nabízí od 30. března 2012 novou službu Globeshopper, která všem
držitelům Citi platebních karet vydaných v ČR umožní zvýhodněné nákupy ve více než
500 internetových obchodech ve Velké Británii a v USA. Klienti tuzemské Citibank tak mohou
z pohodlí domova nakupovat u všech obchodníků, kteří jinak neakceptují platební karty vydané
v České republice nebo nenabízejí dopravu zboží do ČR. Registrace ke službě Globeshopper i
samotné nákupní transakce jsou pro držitele Citi platebních karet poskytovány zdarma společností
Borderlinx.
„Po registraci na webové stránce společnosti Borderlinx http://www.borderlinx.com/globeshopper-cz je
klientovi vytvořen zákaznický účet, k němuž je zároveň přiřazena virtuální adresa ve Velké Británii či
USA vedená na sklad společnosti Borderlinx,“ upřesňuje fungování služby George Denisenko, ředitel
divize spotřebitelských úvěrových produktů Citibank v České republice a dodává: „Na tuto adresu je
zakoupené zboží zasláno prodejcem a následně doručeno společností Borderlinx přímo klientovi na
jeho adresu v České republice s 10% slevou na přepravném.“
Zákazníci si mohou zvolit, zda jim bude jejich objednávka zaslána na adresu v ČR obratem (tzv.
autoship), nebo jestli využijí možnosti nakupovat se svými přáteli po dobu 30 dní a veškeré zakoupené
zboží následně obdržet v jedné zásilce, čímž ušetří poplatek za dopravu (tzv. flexiship).
Služba Globeshopper ve zkratce
Online nákupy u prodejců ve Velké Británii a USA
Zdarma virtuální adresa ve Velké Británii a/či USA vedená na sklad Borderlinx po registraci
na http://www.borderlinx.com/globeshopper-cz
Bezpečná doprava zboží do ČR prostřednictvím přepravní služby DHL
Kalkulačka pro výpočet ceny přepravného
10% sleva z ceny za dopravu z Borderlinx skladu do ČR pro držitele Citi platebních karet
Bezpečné online platby díky službě 3D Secure pro všechny držitele Citi platebních karet
Zdarma 24hodinový live chat s operátory Borderlinx

###
Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských
účtů a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a
institucím širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových
produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních
služeb a wealth managementu.

Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi |
Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/ | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall
Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující
svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se
sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností
Citigroup, Inc.
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