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Често задавани въпроси
1. Какво е Bulgaria Travel Card и какво получавате благодарение на нея ?
Bulgaria Travel Card е карта за отстъпки във много различни категории като (исторически
забележителности, заведения,хотели атракции и много други ). Благодарение на нашите карти
вие получавате, намаления,отстъпки,безплатен вход при някои от нашите партньори и много
други изгодни оферти.
2. Защо да избера Bulgaria Travel Card?
Bulgaria Travel Card е пръвата и единствена карта в България която предлага толкова много
отстъпки на едно място.
3. Каква е възрастовата граница за Bulgaria Travel Card?
    Картата е за хора на възраст над 7 години. Карти за деца под 7 години не се издават!
4. Какво се случва при загуба или кражба?
    Ако изгубите вашата Bulgaria Travel Card, има възможност тя да ви бъде възстановена. Цената за
дубликат е 6.00 лева + пощенски разходи.
В такъв случай, трябва да подадете сигнал за загубената си карта на адрес marketing@bulgariacard.bg.
Картата за повторно издаване ще включва всички активни отстъпки и валидност от оригинала.
5. Колко мога да спестя?
Това зависи изцяло от потребителя. Нашето мото е "Колкото повече ползвате Bulgaria Travel
Card толкова повече спестявате".
6. Къде мога да закупя Bulgaria Travel Card в България?
    Ние ви съветваме да закупите Bulgaria Travel Card от нашия сайт.По този начин вие може да се
възползвате от нашите отстъпки които предлагаме за закупуване на Bulgaria Travel Card. Може също
така да закупите нашите карти на място при нашите партньори !
7. Предлагате ли отстъпки?
Да освен за деца и пенсионери ние предлагаме и ексклузивни намаления на Bulgaria Travel Card
които важат само за нашия сайт ! Подобни намаления няма да намерите при нашите партньори.
8. Искам да си купя Bulgaria Travel Card онлайн, как ще я получа?
    Можете да поръчате Bulgaria Travel Card от мобилен телефон, таблет или компютър на нашия уеб
сайт www.bulgariacard.bg. След като завършите поръчката си и направите плащане, ще ви уведомим за
това. След това картата ще ви бъде изпратена по пощата или куриерска услуга директно до вашия дом.
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9. Какви са възможностите за плащане в вашия сайт?
Ние приемаме Master and Mastero,Visa ,Visa Electron,American Express
Банков превод, Поща или Куриер
10.Кога мога да започна използването на Bulgaria Travel Card?
     Картата трябва да бъде активирана преди да бъде  използвана. Активирането се извършва за
няколко секунди, като се попълни краткия формуляр на адрес w
 ww.bulgariacard.bg/aktivate. След
успешното активиране, можете лесно да използвате картата и да използвате всички отстъпки и
предимства, които предлага.

