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MasterCard vyhlašuje soutěž o ceny – snowboard nebo lyže, 
přednabité karty MasterCard PayPass nebo 10% slevy na 

skipasech v Alpách 
 

 
Praha, 18. prosince 2012 – Držitelé platebních karet MasterCard® a Maestro® mají 
možnost získat 10% slevu na skipasech v rakouské lyžařské oblasti Sölden v údolí 
Ötztal. Akci organizuje MasterCard ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou 
centrálou od 13. prosince 2012 do 31. března 2013. Účastníci mohou na týdenním 
skipasu ušetřit až 24 EUR. Mimo slevy na skipasech si kreativní zájemci mohou na 
facebookových stránkách MasterCard ČR vyzkoušet návrh designu snowboardového 
prkna nebo lyží a vyhrát ceny jako hotovost nebo snowboard či lyže s vlastním návrhem. 
Soutěž Designér proběhne od 21. prosince 2012 do 01. března 2013.  
 
Jak ušetřit s MasterCard 24 EUR na týdenním skipasu v rakouském Söldenu?  
Slevu na skipas můžete získat od 13. prosince 2012 do 31. března 2013. Účastníci akce 
mohou slevy uplatnit nejpozději do 5. května 2013. Stačí, aby držitel karty MasterCard nebo 
Maestro vyplnil údaje o ověření jeho platební karty na webových stránkách www.mastercard-
soutěž.cz v sekci SLEVA NA SKIPAS. Systém následně vygeneruje slevový voucher, který je 
možné použít při nákupu skipasů v rakouském zimním středisku Sölden v údolí Ötztal. Slevu 
10 % je možné uplatnit na skipas nejméně v délce tří dnů. Při zakoupení týdenního skipasu je 
tedy sleva 24 EUR. Voucher lze použít na nákup  maximálně pěti skipasů.  
 
Soutěž Designér 
Designerského klání se zájemci mohou zúčastnit na facebookové stránce MasterCard Česká 
republika www.facebook.com/MasterCardCZ od 21. 12. 2012 do 01. 03. 2013. Soutěž 
spočívá ve vytvoření designu snowboardového prkna nebo lyží a nasbírání co největšího 
počtu „liků“ pro tento design. „S designem si účastníci mohou opravdu vyhrát. Prohánět se 
po svazích s vlastním navrženým designem snowboardu je totiž k nezaplacení,“ říká Tereza 
Janková, marketingová ředitelka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. „V 
rámci celého soutěžního období proběhne Hlavní soutěž, v níž bude odbornou porotou vybrán 
jeden výherce, a Vedlejší soutěž, ve které bude o výhercích rozhodnuto na základě hlasování 
veřejnosti,“ pokračuje Tereza Janková. 
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Výherce hlavní soutěže získá snowboard nebo lyže s vlastním designem účastníka. Výherci 
vedlejší soutěže, tj. 50 vybraných účastníků ve veřejném hlasování, vyhraje přednabité karty 
MasterCard PayPass na částku 20 EUR, resp. odpovídající sumu v CZK dle aktuálního kursu. 
 
Více informací o soutěžích na www.mastercard-soutěž.cz a www.facebook.com/MasterCardCZ. 
 
 

 
*** 

O společnosti MasterCard 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je globální platební a technologická společnost. Zajišťuje 
fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční instituce, firmy, 
vlády a společnosti ve vice než 210 zemích a územích. Produkty a řešení MasterCard dělají každodenní 
obchodní aktivity – jako nakupování, cestování, řízení byznysu a financí – jednodušší, bezpečnější a efektivnější 
pro každého. Následujte nás na Twitteru @mastercardnews, diskutujte s námi na The Heart of Commerce Blog a 
odebírejte naše novinky. 
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