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Držitelé Citi platebních karet mohou čerpat výhody v rámci programu
Hotel Privileges
Citi platební karty nyní přinášejí svým držitelům z Evropy, středního východu a Afriky
zvýhodněné ubytování v luxusních hotelech a řadu dalších výhod po celém světě
PRAHA – Citibank Europe plc představuje unikátní program Hotel Privileges, v jehož rámci mají
držitelé Citi platebních karet možnost čerpat atraktivní výhody v prvotřídních hotelech, a to
včetně nejvýhodnějších cen za ubytování a čerpání nadstandardních služeb, jako např.
bezplatnou snídani pro dva, převedení na ubytování vyšší kategorie a pozdní check-out.
Program Hotel Privileges nabízí možnost zvýhodněného ubytování ve více než tisícovce
luxusních hotelů po celém světě, jako např. Fairmont Hotels & Resorts, Four Seasons, Leading
Hotels of the World, Mandarin Oriental, Raffles, Swissôtel a v mnoha dalších.
„Spuštění takového programu je v celosvětovém měřítku úplnou novinkou. Velmi nás těší, že
můžeme klientům přinést tak bohatou nabídku výhod. Poskytování odměn a slev tak dodáváme
další rozměr,“ uvedl John Denhof, vedoucí oddělení karet pro oblast Evropy, středního východu
a Afriky společnosti Citi. „Tento přechod na úroveň služeb pro VIP klienty představuje jednu z
mnoha výhod, kterou spojení se Citibank nabízí,“ dodává Denhof.
„Našim klientům doporučujeme, aby těchto atraktivních výhod využívali,“ říká Veronika
Špaňárová, ředitelka retailového bankovnictví a dodává: „Stačí pouze navštívit webové stránky
programu Hotel Privileges na adrese https://hotelprivileges.com, vybrat si hotel či destinaci,
zadat prvních šest číslic ze Citi platební karty, a pak už si jen užívat speciálních slev a
exkluzivních služeb.“
Program Hotel Privileges je určen pro všechny klienty, kteří mají Citi debetní nebo kreditní kartu
vydanou v České republice, Bahrajnu, Egyptě, Maďarsku, Polsku, Rusku, Řecku, Spojených
arabských emirátech, ve Spojeném království či ve Španělsku. V blízké budoucnosti bude
program dostupný i pro klienty v mnoha dalších zemích světa.
Výhody programu Hotel Privileges
 Nejvýhodnější ceny ubytování dostupné v okamžiku rezervace,
 bezplatné převedení na ubytování v pokoji vyšší kategorie, je-li k dispozici,
 pozdní check-out bez příplatku,
 bezplatnou snídani pro dva (za držitele a pobyt),





Wi-fi na pokoji zdarma,
vouchery do spa/wellness centra v hodnotě 50 - 100 USD (na držitele a pobyt),
automatické členství ve veškerých věrnostních programech partnerských hotelů.

Program Citibank World Privileges
Tato nová nabídka programu Hotel Privileges navazuje na program Citibank World Privileges,
který poskytuje přednostní služby a výhody, jež mohou držitelé Citi platebních karet čerpat
prostřednictvím webových stránek www.citiworldprivileges.com. Program Citibank World
Privileges, který je nerozsáhlejším programem odměn svého druhu, zahrnuje více než 6 000
nabídek restaurací, spa/wellness center, leteckých společností a obchodů s luxusním zbožím.
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