За картодържателите на Mastercard Business Credit, издадени от UniCredit Bulbank

Fast Track на Летище София
Приоритетен достъп на Летище София с карта Mastercard Business Credit
Като притежател на карта Mastercard Business Credit, издадена от UniCredit Bulbank , Вие можете
да се възползвате от привилегията Fast Track за приоритетно преминаване през задължителните
проверки на Терминал 2 на Летище София.
Условия за използване на услугата:
 Услугата може да се използва без предварителна заявка;
 При използване на привилегията трябва да валидирате Вашата карта Mastercard Business
Credit на наличния POS терминал при проверката на бордна карта и лични документи. При
валидацията се извършва само разпознаване на вида карта по нейния BIN /първите 6
цифри на Вашата карта/, за да се удостовери, че е сред Mastercard премиум картите, които
имат право да ползват привилегията;
 Всеки картодържател има право на +1 придружител, безплатно;
 Деца до 6-годишна възраст също използват услугата безплатно;
 Услугата не включва приоритетно минаване през паспортна проверка на граничен контрол.
Информация за услугата може да откриете тук: https://www.mastercard.bg/bg-bg/personal/offersand-promotions/premium-offers/fast-track.html

Eксклузивен достъп до Бизнес салони София/Виена
Направете пътуването по-приятно още от самото му начало с ексклузивен достъп до бизнес
салоните на летищата в София и Виена.
Бизнес салони "Плиска" и "Преслав" на Терминал 2 на летище София
Скрийте се от напрежението на летището и се подгответе за предстоящия Ви полет в спокойна и
уютна атмосфера в специалните бизнес салони на Терминал 2 в София. Там ще може да се
възползвате от:
 Разнообразие от алкохолни и
безалкохолни напитки;
 Избор от актуални вестници и
списания;
 Осигурен достъп до Wi-Fi;
 Осигурен достъп за инвалиди;
 Конферентна зона;
 Интернет;










Допълнителна информация и разположение:

Телефон;
Факс (салон "Преслав");
ТВ;
Информация за полетите;
Възможност за плащане с карта;
Климатик;
Зала за пушачи (салон "Преслав").
Всеки картодържател има право на +2
придружител, безплатно

Работно време: Салон "Плиска"

Работно време: Салон „Преслав"

всеки ден от 08:00 ч. до 22:00 ч.

съобразено с разписанието на полетите

Телефон: +359 2 937 3552
Разположение: Терминал 2, ниво +1

Телефон: +359 2 937 3553
Разположение: Терминал 2, ниво 0

Бизнес салони Jet Lounge и Sky Lounge на летище Виена
Възползвайте се от богатото меню на топлия и студения бюфет, както и от широка селекция от
алкохолни и безалкохолни напитки. Научете актуалните бизнес новини, сърфирайте в безплатната
Wi-Fi зона.
 Студен и топъл бюфет;
 Разнообразие от безалкохолни и
алкохолни напитки;
 Актуална международна преса;
 Бизнес зона с връзки за PC;







Безплатен Wi-Fi достъп;
Душ и климатик;
Отделен салон за пушачи;
Свободен достъп;
Всеки картодържател има право на +2
придружител, безплатно

Допълнителна информация и разположение:
Работно време: Jet Lounge**

Работно време: Sky Lounge

всеки ден от 05:00 ч. до 22:00 ч.

всеки ден от 05:00 ч. до 22:30 ч.

Телефон: +43 1 7007 23407

Телефон: +43 1 7007 23407

Актуална информация за услугата можете да видите като последвате линка:
https://www.mastercard.bg/bg-bg/personal/offers-and-promotions/premium-offers/airport-lounge.html

