
DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

1-DENNý sKiPAss PRE 1 OsObU
platný v slovenských lyžiarskych strediskách spoločnosti TMR, a. s.

(Jasná, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec)

KÓD na aktiváciu služby:
Inštrukcie k aktivácii kódu nájdete na zadnej strane tejto darčekovej poukážky.

Platnosť skipassu: od 7. 1. 2020 do 30. 4. 2020

Platnosť využitia služieb nie je možné predĺžiť. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosím GOPASS 

Infolinku tel.: 0850 122 155 alebo info@gopass.sk

Tešíme sa na Vás

V Demänovskej Doline, 11. 11. 2019



POstUP UPlAtNENiA DARČEKOVEj POUKÁŽKy
Ak ste obdržali túto darčekovú poukážku a máte už svoje Gopass konto, postupujte 
nasledovne:

1. Prihláste sa na www.gopass.sk.

2. Kliknite na Vaše meno zobrazené v pravom hornom rohu.

3. Následne sa vyroluje prehľad ponúk  – kliknite na sekciu „Gopass kupóny/Zľavy 
a body“, do ktorej sa pridáva kód.

4. Pridajte kód z prednej strany tejto poukážky do časti „Vložte Váš kód“ a stlačte tla-
čidlo „Uplatniť“. V dolnej časti sa Vám zobrazí kampaň s názvom 1 denný skipas – TMR 
SK pre J & T – 7. 1. 2020 – 30. 4. 2020.

5. V tejto kampani kliknite na „Zobraziť kupóny“ Vyberte konkrétny kupón a na ňom 
osobu (majiteľ konta alebo člen rodiny), ktorému chcete kupón aktivovať a kliknite 
na „Vložiť do košíka“.

6. Vyberte si konkrétny dátum využitia. Kupón bude možné aktivovať až od termínu 
7. 1. 2020.

7. Skontrolujte si údaje, vyjadrite súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami 
a prejdite k platbe.

8. Kupón je platný do 30. 4. 2020 alebo v závislosti od snehových podmienok a pre-
vádzkových dôb lanových dráh.

Pokiaľ ešte nie ste registrovaný, najskôr sa zaregistrujte do programu Gopass na we-
bovej stránke www.gopass.sk a postupujte podľa informácií uvedených vyššie. Pri 
aktivácii kupónu Vám systém ponúkne možnosť získať čipovú kartu Gopass, na ktorú 
sa Váš skipass nabije. V prípade, že uskutočňujete aktiváciu kupónu na termín viac 
ako 14 dní vopred, budete si môcť zvoliť možnosť zaslania čipovej karty Gopass poš-
tou za poplatok 2 € alebo jej vyzdvihnutie priamo v stredisku. V inom prípade, nákup 
na termín Vašej návštevy do 14 dní, Vám systém ponúkne možnosť vyzdvihnutia či-
povej karty Gopass priamo v stredisku v Klientskom centre, ktorú si vyzdvihnete na 
základe predloženého „Potvrdenia o nákupe“.

Prvé vydanie čipovej Gopass karty nie je spoplatnené, každé ďalšie vydanie Gopass 
karty je spoplatnené poplatkom 2 €.


