Počet akcií 250
BENEFIT: 2 x SEZÓNNY LÍSTOK na kartu GOPASS
„2 x Sezónny lístok“ . Tento benefit je možné využiť na lyžovanie v strediskách definovaných v obchodných podmienkach a
na kúpanie v Aquaparku Tatralandia alebo vo Vodnom parku Bešeňová (bez vstupu do Keltského saunového sveta a
Harmónia- wellness a spa), typ vstupu Aqua Ticket. V jeden a ten istý deň je možné vstupy kombinovať (lyžovanie/lanovky +
kúpanie). Benefit je možné využiť aj v stredisku Špindlerův Mlýn, v stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski a v strediskách
Molltaler&Ankogel. V prípade aktivácie benefitu na letnú sezónu, je benefit možné využiť na lanových dráhach definovaných
v obchodných podmienkach a v Legendii - Slaskie Wesole Miasteczko.
Akcionársky benefit, 2x sezónny lístok je možné využiť buď v zimnej sezóne od dňa aktivácie benefitu do 30.04.2020 resp. do
dňa ukončenia zimnej lyžiarskej sezóny alebo v letnej sezóne od 01.05.2020 do 30.10.2020, podľa výberu akcionára.
Akcionár môže v zimnej sezóne jeden sezónny lístok aktivovať na svoje meno a druhý sezónny lístok môže presunúť na
priradenú osobu vo svojom konte Gopass. V takomto prípade zaniká oprávnenie akcionára na možnosť využitia Sezónneho
lístka platného počas letnej sezóny 2020.
V prípade, že akcionár neaktivuje benefit 2 x sezónny lístok v zimnej sezóne, má možnosť využiť benefit 2 x sezónny lístok v
letnej sezóne, pričom jeden (1) sezónny lístok aktivuje na svoje meno a druhý sezónny lístok na priradenú osobu.
Benefit môže využiť akcionár alebo čerpanie benefitu presunie na osobu priradenú v jeho konte GOPASS. Pri presune
benefitu dochádza k jeho kompletnému presunu, bez možnosti delenia benefitu (sezónny lístok = lyžovanie + kúpanie).
Benefit je potrebné aktivovať ešte pred návštevou strediska. Benefit si akcionár aktivuje vo svojom osobnom konte GOPASS
v sekcii „Gopass Kupóny“. Aktivovaný benefit sa automaticky prenesie na čipovú kartu Gopass.
Benefit je personalizovaný, vystavený na konkrétne meno akcionára, v prípade presunu benefitu na priradenú osobu je
benefit vystavený na meno priradenej osoby. V prípade zneužitia benefitu dôjde k jeho blokácii bez nároku na jeho ďalšie
využívanie a k strate členstva v Akcionárskom klube TMR doživotne.
Podrobné informácie týkajúce sa platnosti benefitu:
Obchodné podmienky Akcionárskeho klubu TMR: www.tmr.sk/akcionarsky-klub/

