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Deniz otobüsü ile seyahatin en ucuz yolu
Sea&Miles
DenizBank’ın temassız işlem yapabilen Sea&Miles kredi kartı, iç hat deniz
otobüslerinde Akbil fiyatı üzerinden %10 indirim olanağı sağlıyor.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan DenizBank, İstanbulluların deniz ulaşımında kolaylık
ve hız sağlayan Sea&Miles kredi kartı ile avantajlar sunmaya devam ediyor. Deniz
taşımacılığında dünyada ilk ve tek temassız mil programı kartı olan Sea&Miles, 1 Şubat 2010
tarihinden itibaren iç hat deniz otobüslerinde Akbil ücreti üzerinden %10 indirim kazandırıyor.
DenizBank, İDO işbirliği ile hayata geçirdiği, bankacılık ürünleri arasında özel bir konuma
sahip Sea&Miles ile nakit ve bozuk paraya, hızlı ve pratik bir alternatif sunuyor. Sea&Miles
kart sahipleri hem alışverişlerden hem de deniz otobüsü seyahatlerinden mil puan kazanıp,
biriken mil puanlarla şehir içi ve şehirlerarası deniz otobüsü ve feribotlarda bedava seyahat
imkanına sahip olurken iç hat deniz otobüslerinde Akbil’den de ucuza yolculuk yapıyorlar.
“Sea&Miles ile Yılda 1.248 TL Tasarruf”
Her gün Bostancı-Bakırköy hattını kullanarak, jetonla seyahat eden İstanbullu, seyahatlerinde
Sea&Miles kredi kartı kullanırsa; haftada 24 TL, senede ise 1.248 TL tasarruf edebiliyor.
Başka bir deyişle Sea&Miles kart kullanarak, yılda 346 seyahati ücretsiz olarak
gerçekleştirmek mümkün oluyor.

DenizBank Sea&Miles Kredi Kartı’nın Sunduğu Diğer Avantajlar
•

Her 1 TL’lik alışverişiniz için 1 mil puan kazanır, biriken millerinizle bedava seyahat edersiniz.

•

İlk kullanımda 500 mil puan kazanır, bedava seyahate daha hızlı ulaşırsınız.

•

Bakırköy, Bostancı, Kabataş, Kadıköy, Yenikapı, Büyükada, Avcılar iskelerinde sıra beklemeden,
jeton veya akbil kullanmadan İDO turnikelerinden kolayca temassız geçer ve zaman
kazanırsınız.

•

Yenikapı İskelesi’nde Sea&Miles Lounge ayrıcalığını ücretsiz yaşarsınız.

•

Yenikapı Feribot İskelesi’ndeki otoparktan 48 saate kadar ücretsiz, Güzelyalı Feribot
İskelesi’ndeki otoparktan süre sınır olmadan %30 indirimli faydalanabilirsiniz.

•

İstanbul Havalimanı’ndaki vale park hizmetinden %50 indirimli yararlanırsınız.

•

Havaalanı ulaşımın en konforlu, kaliteli ve güvenli yolu olan DenizBank Shuttle Hizmeti’nden
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da %30 indirimli faydalanırsınız.

