FAIR USE POLICY (FUP)
Diners Club CS, s. r. o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava,
IČ 35757086, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím
své pobočky Diners Club CS, s. r. o., organizační složka, se sídlem Praha, Široká 36/5,
IČ 247 68 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 74064, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a. s. 3849018/2700, tel.: +420 255 712 712, e-mail: customer.service@dinersclub.cz,
www.dinersclub.cz (v dokumentu označen jako „Diners Club“ nebo „DC“)

• Počet dobropisů na 1 osobu (držitele hlavní karty) během 1 kalendářního roku
nepřekročil počet 3 (bez ohledu na počet hlavních karet vydaných této 1 osobě)
pokud je dotyčná osoba držitelem firemní karty Diners Club Business + nebo
Diners Club Austrian Airlines Corporate.
• Počet dobropisů na 1 osobu (držitele hlavní karty) během 1 kalendářního roku
nepřekročil počet 5 (bez ohledu na počet hlavních karet vydaných této 1 osobě)
pokud je dotyčná osoba držitelem soukromé karty Diners Club Premium.
• V případě více vstupů do salónku v ten samý den, bude dobropis vystaven pouze
na 1 vstup.
• Dobropisy nejsou vystavovány na vstupy držitelů dodatkových karet.

1. Podmínky vstupu do letištních salónků
Platné od: 1. 10. 2011
Datum poslední aktualizace: 10. 9. 2019
1.1 Pro držitele karet:
a)  vstupy všech držitelů hlavních a dodatkových karet Diners Club do letištních
salónků jsou zpoplatněny částkou 640 Kč za vstup
b) poplatek je automaticky dobropisován po splnění následujících podmínek:
• Službu (vstup do letištního salónku) využil přímo držitel soukromé nebo firemní
karty Diners Club Premium (5 vstupů/rok), Diners Club Business + nebo Diners
Club Austrian Airlines Corporate (3 vstupy/rok)  
a
• Držitel soukromých nebo firemních karet, které již nejsou v produktovém
portfoliu Diners Club a ani v sazebníku poplatků platném od 1. 9. 2016 (Diners
Club Classic, Diners Club Silver, Diners Club Corporate, Diners Club Golf),
který má aktivovaný balík VIP Airport Lounges. Výše uvedené karty vydané
před 20. 9. 2013 mají tuto službu aktivovanou automaticky až do termínu
skončení platnosti karty uvedeném na kartě (3 vstupy/rok).
• Držitel karty realizoval kartou, kterou se prokázal při vstupu do salónku,
během 60 dnů předcházejících dni vstupu do salónku transakce v celkové
výši minimálně 12 500 Kč (včetně obratů dodatkových karet) na platebních
terminálech u obchodníka (POS) nebo u internetových obchodníků
(eCommerce), výběr hotovosti a obdobné transakce (obraty sázkových
kanceláří, kasin nebo při dobíjení „elektronických peněženek“) nejsou do výše
uvedeného započítávány.

Doporučujeme Vám seznámit se s otevíracími hodinami a nabídkou služeb daného
salónku před vstupem na stránce www.mujdiners.cz v části Airport lounges.
1.2 Pro hosty (kteří nejsou držiteli karty Diners Club):
Poplatek za vstup do letištních salonků pro hosta držitele karty Diners Club je určen
a účtován ze strany Diners Club International. Podmínky, za nichž je povolen vstup
s hostem, jakož i výše poplatku za hosta (za hosta je považována každá osoba
doprovázející držitele karty, pokud není uvedeno jinak, např. děti a jiné), jsou uvedeny
na stránce www.mujdiners.cz v části Airport lounges.

2. Uvítací benefity
Platné od 15. 11. 2011
Benefity a zvýhodnění, včetně připsání bonusových mil, poskytnuté držiteli jako
uvítací benefit, není možné pro daného držitele poskytnout znovu a nejsou
nárokovatelné. Nabídka benefitů a zvýhodnění je průběžně měněna a nebude témuž
držiteli poskytnuta znovu. V případě, že budou uvítací benefity ke kartě využity
a ta bude zrušena před uplynutím prvního roku platnosti karty, bude držiteli karty
naúčtován poplatek za využití uvítacího benefitu a nedodržení podmínek.
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