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Často kladené otázky
1. Co je Bulgaria Travel Card a co poskytuje?
Bulgaria Trave Card je karta, která nabízí slevy v mnoha různých oblastech jako jsou například
historické památky, restaurace, hotely, atrakcí.S našimi kartami dostanete slevy, volné vstupy od
našich partnerů a mnoho dalších.
2. Proč si zvolit Bulgaria Travel Card?
Bulgaria Travel Card je první a jediná karta v celém Bulharsku, které nabízí tolik slev na jednom místě.
3. Jaká je věková hranice pro Bulgaria Travel Card?
    Karta je určená pro osoby starší 7 let. Karty pro děti do 7 let nejsou vydávané! (čerpají slevy s rodičem)
4. Co se stane, když moje Bulgarian Travel Card bude ztrácena nebo odcizena?
    Pokud ztratíte Bulgaria Travel Card, je možné Vám vydat novou kartu za poplatek 3 EUR + poštovné. V
takovém případě musíte nahlasit číslo Vaší ztracené karty na emailovou adresu
marketing@bulgariacard.bg. Znovu vydaná karta bude obsahovat všechny aktivní slevy a platnost
původní /ztracené karty/.
5. Kolik mohu ušetřit?
To zcela závisí na Vás. Naším heslem je "Čím více budete používat Bulgaria Travel Card, tím více
ušetříte".
6.Mohu si koupit Bulgaria Travel card k v Bulharsku?
   Doporučujeme Vám koupit si Bulgaria Travel Card z našich webových stránek dříve než budete v
Bulharsku, protože takto můžete využít našich exklusivních slev, které poskytuje jenom naše
stránka.Samozřejmě si můžete koupit Bulgaria Travel Card od našich partnerů v každém městě v
Bulharsku.
7. Nabízíte nějaké slevy?
Ano, nejen pro děti a seniory nabízíme speciální nabídky. Výhradně na našich webových stránkách
najdete exklusivní slevy pro Bulgaria Travel Card. Tyto slevy nebudou poskytovány na žádné z našich
partnerských webech.
8.Chci si koupit Bulgaria Travel Card online, jak to mohu provést?
   Kartu Bulgaria Travel Card můžete objednat prostřednictvím mobilního telefonu anebo počítače na naší
webové stránce www.bulgariacard.bg . Po dokončení objednávky a platby Vás budeme informovat o jejím
stavě. Následně vám bude karta doručena poštou nebo kurýrní společnosti přímo k Vám domů.
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9. Jaký typ platby přijímáte na Vaší webové stránce?
kreditní karta,bankovní převod, pošta, kurýr
10. Kdy mohu začít používat Bulgarian Travel Card?
      Před prvním použitím karty, musí být karta aktivovaná. Aktivaci vykonáte během pár sekund
vyplněním krátkého formuláře na stránce www.bulgariacard.bg/aktivate. Po úspěšné aktivaci můžete
kartu bez problémů používat a čerpat všechny slevy a výhody, které nabízí.

