
 

 
Základné pravidlá 

 
1. Všetky rezervácie musia byť uskutočnené na stránkach: 

http://ihg.com/mastercard-stay-offer 
 

2. Ponuka pre držiteľov karty Mastercard (ďalej len „ponuka“) je zľava vo výške 
najmenej 15 % z najlepšej flexibilnej sadzby, čo je neobmedzená, 
nekvalifikovaná sadzba bez zliav v zúčastnených hoteloch. 

 
3. Ponuka platí pre aktuálne oprávnených držiteľov kariet Mastercard (ďalej len 

„oprávnený držiteľ karty“). 
 

4. Na využitie tejto ponuky nie je nutné byť členom programu IHG® Rewards 
Club. Členstvo v programe IHG® Rewards Club je bezplatné. Na stránkach 
www.ihgrewardsclub.com nájdete viac informácií a môžete sa registrovať. 

 
5. Držitelia kariet Mastercard môžu uskutočňovať rezervácie pobytov v 

zúčastnených IHG® hoteloch a rezortoch buď prostredníctvom oficiálnych 
kanálov držiteľov kariet Mastercard alebo prostredníctvom nasledujúceho 
odkazu: http://ihg.com/mastercard-stay-offer. 

 
6. Rezervácia musí byť uskutočnená aspoň tri (3) dni pred príjazdom a vyžaduje 

100% plnú zálohu účtovanú 3 dni pred príjazdom. Platia štandardné storno 
podmienky. Rezerváciu je možné zrušiť do 3 dní pred príjazdom bez 
akýchkoľvek poplatkov. Pokiaľ je rezervácia zrušená po tomto termíne alebo 
zákazník nedorazí, je účtovaný 100% poplatok za celý pobyt. 

 
7. Ponuka je dostupná len držiteľom kariet Mastercard prostredníctvom 

oficiálnych kanálov Mastercard. 
 

8. Ponuka platí pre rezervácie a pobyty uskutočnené od 1. januára 2022 do 
30. septembra 2022. 

 
9. Ponuka je dostupná len v zúčastnených hoteloch InterContinental Hotels 

Group vo vybraných destináciách po celom svete. Ceny sú obmedzené a 
závisia od dostupnosti. 

 
10. Sadzby sa môžu líšiť podľa regiónu a zúčastňujúceho sa hotelu. Akékoľvek 

nevyužité prvky ponuky sú nevratné. Za noci strávené pred registráciou do 
IHG® Rewards nebudú pridelené žiadne spätné body. Vo vybraných 
zúčastnených hoteloch môžu platiť dátumy neplatnosti ponuky (dní, keď 
ponuka nemusí byť dostupná). Ceny sú za izbu a noc a môžu byť účtované 
ďalšie poplatky za osobu a prístelku. Neplatia pre skupinové rezervácie. Môžu 
platiť iné obmedzenia. Sadzby nezahrnujú dane, sprepitné ani vedľajšie 
poplatky, vrátane jedla a nápojov. 



 

 
11. Smernice miestnej vlády môžu vyžadovať, aby hotely uskutočnili určité 

prevádzkové zmeny. V takom prípade o nich budete informovaní v okamihu 
prihlásenia do hotela. 

 
12. IHG si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť, ukončiť alebo upraviť ponuku alebo 

tieto podmienky, a to s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho 
 
Pokiaľ je oprávnený člen zároveň členom programu IHG Rewards, platí nasledujúce: 

1. V prípade, že sa dvaja alebo viacero oprávnených členov, ktorí sú zároveň 
členmi programu IHG Rewards, ubytujú v tej istej izbe v rovnakom čase, budú 
vernostné body pripísané len na účet jedného z týchto členov, ktorý uskutočnil 
rezerváciu. 

2. Vernostné body IHG® budú pripísané na účet oprávneného člena programu 
IHG® Rewards o 4 až 6 týždňov. 

3. Pokiaľ bude niektorý oprávnený člen pristihnutý pri podvode alebo zneužití 
tejto ponuky, IHG® Rewards má plné právo podľa vlastného uváženia odobrať 
takému oprávnenému členovi odmeny alebo dokonca uzavrieť účet IHG® 
Rewards takého oprávneného člena. 

4. Táto ponuka oprávňuje na získanie bodov programu IHG Rewards, ale nie je 
možné ju použiť v spojitosti so žiadnou inou ponukou, zľavou alebo akciou a 
nemá žiadnu finančnú hodnotu. 

5. Táto ponuka podlieha štandardným podmienkam programu IHG® Rewards, 
ktoré nájdete na tomto odkaze. 

 

© 2022 IHG Hotels Limited. Všetky práva vyhradené. Väčšina hotelov je nezávisle vlastnená a 
prevádzkovaná. 


