Čipové hodinky
Co jsou čipové hodinky?
Čipové hodinky (elektronický čip na náramku) lze nabít na libovolnou peněžní
částku. Z kreditu se odečítá vstupné za dobu strávenou v areálu dle podmínek
uvedených v ceníku vstupného. Návštěvník může čerpat z předplaceného kreditu
nabízené služby daného střediska.

Podmínky pořízení čipových hodinek







Na hodinky lze uložit libovolnou částku v hotovosti nebo prostřednictvím
platební karty na pokladně střediska.
Při prvním nabití hradíte vratnou zálohu 200,- Kč za čipové hodinky, vložit
můžete libovolnou částku (daňový doklad prosím pečlivě uschovejte pro
případ ztráty hodinek).
Na pokladně Vás zaregistrují (jméno, příjmení, kontaktní údaje)
V ceně je zahrnuta DPH ve výši 15%.
Doba platnosti čipových hodinek je stanovena na 2 roky od posledního
použití na střediscích společnosti STAREZ-SPORT, a.s.

Popis služby
Zakoupením čipových hodinek v hodnotě 200,- Kč a minimálním vkladem ve výši
1000,- Kč může návštěvník čerpat služby se slevou 20 %. V případě vložení nižší
částky než 1000,- Kč sleva nebude návštěvníkovi poskytnuta. Pro udržení slevy po
vyčerpání kreditu musí být hodinky dobity opět minimální částkou 1000,- Kč.
Uložený kredit lze využít k úhradě zvoleného časového pásma nebo na další
služby (občerstvení, posilovna, solárium, sauna) dle navštíveného střediska. Tyto
položky jsou rovněž strhávány z kreditu na čipových hodinkách. Pokud má držitel
čipových hodinek při odchodu dostatečný kredit, nemusí se zdržovat na
pokladně. Rovnou odchází a útrata se mu automaticky strhává z účtu. Pokud
držitel nemá dostatečný kredit, turniket neumožní jeho odchod. Navštíví
pokladnu, kde provede úhradu nebo další dobití a následně může odejít přes
turniket.

Výhody čipových hodinek


Bezhotovostní platba služeb a volný průchod turniketem do vnitřního
areálu bez čekání na odbavení na pokladně.








Nabitím kreditu minimální částkou 1.000,- Kč je aktivována sleva 20% ze
vstupného na:
- Základní vstupné
- Děti 6-14 let včetně
- Senioři od 65 let včetně
Sleva 20% je účtována i u doplatku za překročení času (resp. doplatek je
počítán ze vstupného po slevě).
Možnost úhrady vstupného již na 6- ti sportovištích.
Čipové hodinky jsou přenosné.
Držitel čipových hodinek může uhradit vstupné pro více osob najednou.
Každá další osoba obdrží jedny hodinky, jako klíček od své skříňky, které při
odchodu opět vrací zpět na pokladně.

Sportoviště a služby, které lze využít na čipové hodinky
Městský plavecký stadion Lužánky

-

bazén

Aquapark Kohoutovice

-

bazény, vířivka
sauna
posilovna
občerstvení (bez poskytnutí slevy)

Lázeňské a relaxační centrum Rašínova

-

bazén, vířivka
sauna
posilovna
solárium
občerstvení (bez poskytnutí slevy)

Bazén Ponávka

-

bazén

Mobilní kluziště za Lužánkami

-

bruslení

Koupaliště Riviéra

-

bazény

Koupaliště Zábrdovice

-

bazény, tobogán

Z hodinek lze odečíst i úhradu za občerstvení v baru v Aquaparku Kohoutovice a
v Lázních Rašínova bez nároku na slevu 20%.
Slevy se nesčítají, při využití slevy z hodinek nelze čerpat další slevy na
akceptované slevové karty (Sphere karty, Rodinné či Senior pasy.)
V Brně dne 11. 3. 2015

