Počet akcií 750
BENEFIT: VIP GOLD na kartu GOPASS
1x Celoročný personalizovaný lístok na konkrétne meno. Tento benefit je možné v jeden deň využiť aj na
lyžovanie/lanové dráhy aj na celodenný vstup typu „Sauna Ticket“ v Aquaparku Tatralandia alebo vo
Vodnom parku Bešeňová. Vstupy je možné počas jedného dňa kombinovať (lyžovanie/lanové dráhy +
kúpanie). Benefit je platný aj v stredisku Špindlerův Mlýn, v stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski a v
strediskách Molltaler&Ankogel. Skipass platí aj na večerné lyžovanie. Počas letnej sezóny platí na všetkých
lanových dráhach v strediskách TMR (s výnimkou visutej lanovej dráhy na Lomnický štít) a v stredisku
Legendia - Slaskie Wesole Miasteczko 1 x počas dňa.
1x Hosťovský lístok celoročný. Uplatnenie hosťovského lístka je možné v Infocentrách lanových dráh v
strediskách TMR, v Aquaparku Tatralandia a vo Vodnom parku Bešeňová. Ponuku „Hosťovský lístok“ je
potrebné si aktivovať pred návštevou strediska. Vyzdvihovanie hosťovského lístka prebieha na Infocentrách
v strediskách TMR po predložení platnej GOPASS karty za účasti akcionára. Počas vydania konkrétneho
hosťovského lístka (1-7 dní) sa tento lístok stáva neprenosným a môže ho používať len tá osoba, ktorá s
lístkom prvý krát prešla cez prechodové zariadenie (turniket). Hosťovský lístok neplatí na večerné
lyžovanie, neplatí v stredisku Špindlerův Mlýn, v stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, v stredisku
Legendia - Slaskie Wesole Miasteczko a v strediskách Molltaler&Ankogel.
1x Voľný vstup do Wellness & Spa centra v hoteloch TMR (s výnimkou Chalets JASNÁ DE LUXE). Platí pre
držiteľa VIP Gold benefitu ako aj pre jedného hosťa. Uplatnenie vstupu: 1x počas dňa za účasti akcionára.
Ubytovacie zariadenie je oprávnené bez náhrady odmietnuť využitie Wellness & Spa z dôvodu jeho
vyťaženosti/obsadenosti hotelovými klientmi.
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20% zľava v gastro prevádzkach. Počas celej doby platnosti členstva v Akcionárskom klube TMR akcionár
môže využiť 20% zľavu v gastro prevádzkach prevádzkovaných spoločnosťou TMR, v gastro prevádzkach
nachádzajúcich sa v stredisku Skiareal Špindlerův Mlýn, stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, ,
stredisku Molltaler & Ankogel, stredisku Legendia – Slaskie Wesole Miasteczko po predložení platnej karty
Gopass.
50% zľava na vstup na Green - Celoročný poplatok na obidva ihriská GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE a
GOLF RESORT KASKÁDA v sume 11 500 CZK.
Akcionár, ktorý si uhradí celoročný poplatok musí byť členom Českej golfovej federácie.
Vstup na VIP parkovisko: pri prvom príchode do lyžiarskeho strediska obdrží akcionár po predložení svojej
GOPASS karty a jej následnom overení v systéme nálepku na auto, ktorá mu umožní vstup na VIP
parkovisko pri Happy Ende v stredisku Jasná Nízke Tatry a na vstup na VIP parkovisko v stredisku Štrbské
Pleso (jedna VIP karta=jedna nálepka). Vstup na VIP parkovisko je možné len v prípade voľných
parkovacích miest. Nálepku akcionár obdrží v Infocentrách stredísk spoločnosti TMR. Spoločnosť TMR ma
pre účely VIP parkoviska pri Happy End Jasná vyhradených 20 parkovacích miest, ktorých dostupnosť je do
11:00 hod. VIP parkovisko pred Happy Endom na Bielej Púti pre VIP akcionárov bude k dispozícií
pravdepodobne len do 7.3.2020. V prípade výstavby v lokalite Central Jasná sa parkovisko od
8.3.2020 uzatvorí. Pre účely VIP parkoviska na Štrbskom Plese (pri budove bývalého bazéna) má
prevádzkovateľ k dispozícií 5 parkovacích miest, ktorých dostupnosť je do 10.00 hod.. V prípade zaplnenia
týchto parkovacích miest má akcionár možnosť využiť verejne dostupné parkovacie miesta.
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Vstup do VIP LOUNGE pre akcionára: počas zimnej sezóny je akcionár oprávnený na vstup do VIP LOUNGE
Happy End Jasná len v prípade, že vopred uskutočnil rezerváciu cez webovú stránku www.happy-end.sk.
Bezplatné občerstvenie (káva/čaj/voda) sa poskytovať nebude.
Špeciálne ponuky sú platné od dňa schválenia registrácie a aktivácie benefitu do 30.10.2020.
Benefit môže využiť akcionár alebo čerpanie benefitu presunie na osobu priradenú v jeho konte GOPASS.
Pri presune benefitu dochádza k jeho kompletnému presunu (výlučne ako celok), bez možnosti delenia.
Benefit je potrebné aktivovať ešte pred návštevou strediska. Benefit si akcionár aktivuje vo svojom GOPASS
konte v sekcii „Gopass Kupóny“.

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/
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