
PRAVIDLA LETNÍ BONUSOVÉ AKCE – NÁKUPY NA LETIŠTI  

 

V rámci podpory výjezdového cestovního ruchu připravilo Letiště 

Praha od 1.6. - 30. 9. 2021 speciální letní bonusovou akci nabízející 

cestujícím slevy u vybraných partnerů letiště Václava Havla Praha. 

Aktuální seznam partnerů a jejich speciálních nabídek naleznete na 

www.prg.aero/nakupy  

 

Slevové kupony jsou rozděleny na tři kategorie: 

1) Bronze 

2) Silver  

3) Gold  

 

Na slevové kupony v kategorii: 

1)  Bronze má nárok ten cestující, který si u letecké společnosti, 

prodejce letenek, cestovní agentury, cestovní kanceláře 

zakoupil letenku s odletem a příletem na mezinárodní Letiště 

Václava Havla Praha  

 

2) Silver má nárok ten cestující, který si u cestovní kanceláře, 

cestovní agentury nebo dalšího subjektu prodávajícího 

turistické zájezdy zakoupil zájezd s odletem z mezinárodního 

Letiště Václava Havla Praha  

 

3) Gold má nárok ten cestující, i) který si zakoupil parkování na 

letištním Aeroparkingu formou elektronické objednávky a 

platby na webu www.aeroparking.cz  , ii) který si zakoupil 

letištní salonek (Mastercard lounge na Terminálu 1, Erste 

Premier lounge na Terminálu 2, FastTrack lounge na Terminálu 

2, a VIP Service Club Continental na Terminálu 1, ať již přes 



online formulář, přímo na recepci salonku a/nebo skrze 

vydavatele své platební karty, na základě které je oprávněn ke 

vstupu do jednoho ze salonků uvedených výše. 

 

Způsob uplatnění bonusové akce 

Cestující obdrží slevové kódy ve formátu PDF na svou emailovou 

adresu. Slevové kódy poté předloží u pokladny partnerů akce 

elektronicky nebo v tištěné podobě.  

Klient salonku, který si nezakoupí vstup do salonku online, obdrží na 

recepci salonku dárkový voucher Letiště se všemi potřebnými 

instrukcemi. 

 

Letiště Praha prohlašuje, že nenese žádnou odpovědnost za 

nefunkčnost slevových kódů, odpovědnost je vždy na straně partnera 

akce. Stížnosti na nefunkčnost slevových kódů, jakož i případnou 

reklamaci zakoupeného zboží, řešte napřímo u partnera, od kterého 

jste produkt zakoupili. 

 

Partneři akce: 

Aelia Duty Free s provozovnou na Terminálu 1 a Terminálu 2 

v neveřejné části Letiště.  

Pilsner Urquell Restaurants s provozovnami na Terminálu 1 

v neveřejné části Letiště (Prst A, Prst B), a na Terminálu 2 ve veřejné i 

neveřejné části letiště (Prst C).  

Costa Coffee s provozovnami na Terminálu 1 ve veřejné i neveřejné 

části (tranzitní část) a na Terminálu 2 ve veřejné i neveřejné části 

(Prst C, Prst D). 



Paul s provozovnami na Terminálu 1 v neveřejné části (Prst A, Prst B) 

a na Terminálu 2 v neveřejné části (Prst C, Prst D),  

Burger King s provozovnami na Terminálu 1 a Terminálu 2 ve veřejné 

části.  

Restaurace Runway ve veřejné a neveřejné části na Terminálu 1  

 

 


