Kedves Kártyatulajdonos!
Örülünk, hogy Önt is a HungaryCard Basic csomag felhasználói között üdvözölhetjük! Pár
mondatban szeretnénk segítséget nyújtani a kártya használatához illetve felhívni a figyelmét
további megtakarítási lehetőségekre.
A Basic csomaggal 20-50% kedvezménnyel látogathat el kiállításokra, fürdőzhet hazánk
gyógyfürdőiben, strandjain, nézhet színházi, cirkuszi előadásokat, vagy éppen sportolhat
kalandparkokban. Emellett 10-30% kedvezménnyel pihenhet hazai hotelekben, panziókban,
és hódolhat a gasztronómiai élvezeteknek az éttermekben.
Ön most egy Basic plasztikkártyát és egy Partnerkatalógust tart a kezében. Kérjük, hogy a
Partnerkatalógus 2-10. oldalait feltétlenül olvassa el, hiszen itt fogja megismerni, hogyan
tudja problémamentesen élvezni a HungaryCard Basic csomag előnyeit!
Hasznos tudnivalók lépésről-lépésre:
1. Regisztráció a www.hungarycard.hu oldalon (adatlap kitöltése, visszaigazoló e-mail
segítségével a regisztráció aktiválása)
2. Belépés az oldalra (felhasználói névvel és jelszóval), majd kártyaszám rögzítése
3. Partnerkatalógus áttanulmányozása:
-

Kedvezményadó partnereinket régiók szerint találja a kiadványban
Minden partnernél szürke „HC” piktogram jelöli a felmutatós, korlátlan
alkalommal igénybe vehető kedvezményeket, zöld téglalapban található
„B” betű pedig az elektronikus szelvényeket, melyek meghatározott
alkalommal vehetők igénybe.

4. Elektronikus szelvénycsomag áttekintése (honlapon bejelentkezve azonnal látható, de
a bejelentkezési ablakban található piros „fejecske” piktora kattintva bármikor újra
elérhető).
5. Program, utazás tervezése HungaryCarddal:
-

Mindig érdemes előre megnézni, hogy az adott kedvezmény milyen
formában vehető igénybe és hány főre szól.
Szálláshelyeknél a foglaláskor jelezzük, hogy HungaryCard kártyával
rendelkezünk.
Elektronikus szelvényeknél néhány esetben nyomtatás szükséges, ezt
érdemes utazás előtt megtenni.

Amennyiben bármilyen kérdés vagy probléma merül fel, a 30/844-8888 információs
vonalon készséggel állunk rendelkezésére.

Még több kedvezményért bővítse kártyáját PLUS csomagra!
Minden Basic kártyát egyszer lehetőség van a HungaryCard Plus csomagra bővíteni, mely
újabb jelentős megtakarítási lehetőségeket biztosít. A Plus csomagban már elérhetőek az
utazási kedvezmények, további fürdőkkel, múzeumokkal, attrakciókkal bővül a
kedvezményadók köre, illetve egyes kedvezmények több alkalommal is igénybe vehetők.
Néhány példa a Plus csomag kedvezményeiből:
• 4 x 50%, 8 x 33% egyúti vasúti menetjegyre,
• 2 x 50% távolsági buszokon,
• 2 x ingyenes napijegy Debrecen, Kaposvár, Miskolc, Pécs, Szeged helyi
közlekedésére,
• 1 x 1500 Ft kedvezmény a heti/havi/megyei D1 autópálya-matricára,
• 3 x ingyenes múzeumbérlet Eger, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Székesfehérvár,
Szentendre, Pécs, Zalaegerszeg számos múzeumába,
• 1 x 100% Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba,
• 1 x 50% kedvezmény budapesti Aquaworldbe,
• 4 x 50% budapesti fürdőkbe, valamint a hévízi, sárvári vagy cserkeszőlői fürdőbe.
A Plus csomag részletes ismertetését is megtalálja a Partnerkatalógusban. A szolgáltatóknál
keresse az( e-szelvény, szelvény piktó) jeleket! A kártya bővítését megteheti kiemelt
partnereinknél vagy a www.hungarycard.hu oldalon.
Új élményeket és sok-sok megtakarítást kívánunk a kártya használatával!
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