מנוי חינם* לכרטיס Priority Pass
למחזיקי אמריקן אקספרס Business
אנו שמחים להעניק לך חינם לשנה הראשונה את כרטיס  Priority Passהפותח בפניך דלת
לטרקליני אח“מים בכ 700-נמלי התעופה בעולם ,בלי קשר למחלקה בה תטוס ,או לחברות במועדון
של חברות תעופה.
בטרקליני האח"מים תוכל ליהנות מכיבוד קל ומשקאות ,לנצל הזמן לעבודה באמצעות התשתית
המתקדמת שתועמד לרשותך (טלפון ,פקס ,חיבור למחשב+מודם) ואף לנהל פגישות עסקיות עד לטיסה*.
בכניסה לטרקלין דן בנתב“ג (להבדיל מהטרקלינים הנ“ל) יש להציג את כרטיס אמריקן אקספרס בלבד
(ולא כרטיס .)Priority Pass
בכניסה לטרקלין דן בנתב"ג מומלץ להתעדכן מעת לעת בהטבה הקיימת לכרטיסי אמריקן אקספרס
ביזנס באתר.
אתר  Priority Passעומד לרשותך לקבלת רשימת טרקליני האח“מים ,עידכון טרקלינים שנוספו ,שעות
הפעילות ורשימת השירותים הניתנים בכל אחד מהם.
לפרטים.www.prioritypass.com :

כמחזיק כרטיס אמריקן אקספרס Business
כרטיס  Priority Passיוענק לך

חינם לשנה ראשונה**

מהשנה השניה תחוייב בסך  490נקודות ® Membership Rewardsבשנה
עבור כל כניסה לטרקלין יחוייב כרטיס אמריקן אקספרס שברשותך בסך  32$לכניסה ליחיד.
באפשרותך להזמין אורחים  -עבור כל מבקר יחוייב כרטיסך בסך .32$
* מותנה בחתימה על טופס הזמנת כרטיס ** .טופס הזמנת כרטיס ופרטים נוספים  -בגב פרסום זה.

טופס הזמנת כרטיס Priority Pass
למחזיקי אמריקן אקספרס  ,Businessירוק וזהב
לכב‘ פועלים אקספרס בע"מ מח‘ הנפקות ומאגרי לקוחות
רח‘ המסגר  ,40ת.ד 62030 .תל אביב  ,6162001במיילbokartis@isracard.co.il :
 אבקש להנפיק לי כרטיס  Priority Passחינם בשנה הראשונה למחזיקי כרטיס .Business
ידוע לי כי עלות כל ביקור בטרקלינים ,לי או לכל אורח( 32$ ,שלושים ושניים דולר ארה“ב).
 אבקש להנפיק לי כרטיס  Priority Passבשנה השניה תמורת  490נקודות למחזיקי כרטיס Business
ידוע לי כי עלות כל ביקור בטרקלינים  ,לי או לכל אורח ( 32$שלושים ושניים דולר ארה"ב).
אנא סמן ב √-את בחירתך
לתשומת לבך! בחידוש הכרטיס ,יש לפנות בטרם פקיעת תוקף הכרטיס (לפחות  30יום לפני מועד
פקיעת הכרטיס) באמצעות טופס זה למייל.mivtzaim@isracard.co.il :
בזאת אני נותן הוראה לחייב את כרטיס אמריקן אקספרס  Businessהמופיע מטה עבור ביקור בכל אחד
מטרקליני האח“מים בעולם הן שלי והן של אורחיי ,בעלויות המפורטות מעלה כפי שישונו מעת לעת.
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 .1שובר זה נחתם על ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם ,הואיל וניתנה על ידי הרשאה
ל Priority Pass-להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שתפרט  Priority Passלמנפיקה.
 .2הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר ,כחלופה לכרטיס שמספרו
נקוב בשובר זה.

