
TMR PRIVILEGE OWNERS CLUB  

klub majiteľov apartmánov 





Je členstvo časovo obmedzené?  

  

Členstvo trvá 12 mesiacov vždy v období 1 roka (od 1.11. do 
31.10.) nasledujúcom po dátume uzatvorenia kúpnej zmluvy.  
  

Nárok na členstvo v každom ďalšom období začínajúcom vždy 
1.11. a končiacom 31.10. nasledujúceho roku vzniká 
uzatvorením zmluvy o vyťažovaní so spoločnosťou TMR. 



Prečo je výhodné stať sa členom TMR POC?  

  

Členstvom získava majiteľ vyťažovaného apartmánu benefity v 
podobe možnosti čerpania služieb poskytovaných TMR, prípadne 
ďalších partnerských spoločností zdarma, resp. so zľavou. 
  

Aké benefity sú zaradené v programe na obdobie 13.12.2019 - 
31.10.2020? 
  

Viď. príloha. 



Ako sa k benefitom dostanem?  

  

Nosičom benefitov je GOPASS karta. Člen TMR POC nahlási číslo 
GOPASS karty / kariet, na ktoré budú benefity nahrané. Benefity je 
následne potrebné aktivovať v osobnom konte držiteľa GOPASS 
karty na www.gopass.sk. 
Jednotlivé benefity ako celok (aj jednotlivo) sú neprenosné od 
okamihu ich nahratia do GOPASS konta člena TMR POC. 
 

http://www.gopass.sk/


Koľko osôb z mojej rodiny alebo z môjho okolia má na benefity nárok?  

  
Pri investícii od 131 000 do 250 000 EUR bez DPH má člen TMR POC nárok na 
benefity 1x GOPASS – úroveň 1; nahlasuje teda číslo jednej GOPASS karty, na 
ktorú budú benefity nahraté. 
  
Pri investícii od 250 001 do 400 000 EUR bez DPH má člen TMR POC nárok na 
benefity 1x GOPASS – úroveň 1 a 1x GOPASS – úroveň 2; nahlasuje teda čísla 
dvoch GOPASS kariet, konkrétne číslo jednej GOPASS karty pre nahratie benefitov 
úrovne 1 a číslo jednej GOPASS karty pre nahratie benefitov úrovne 2. 
  
Pri investícii nad 400 001 EUR bez DPH má člen TMR POC nárok na benefity 1x 
GOPASS úroveň 1 a 2x GOPASS úroveň 2; nahlasuje teda čísla troch GOPASS 
kariet, konkrétne číslo jednej GOPASS karty pre nahratie benefitov úrovne 1 a 
čísla dvoch GOPASS karty pre nahratie benefitov úrovne 2. 
 



Prečo sa neoplatí svoju GOPASS kartu s benefitmi niekomu 
požičať?  

  

Spoločnosť TMR je oprávnená benefity zablokovať a znemožniť tak 
držiteľovi GOPASS karty TMR POC ich využívanie, a to v prípade 
zistenia, že služby využíva osoba, ktorá nie je oprávnená ich 
využívať. Benefity budú v takom prípade deaktivované na obdobie 
do 31.10. príslušného obdobia. V novom období od 1.11. budú 
držiteľovi GOPASS karty TMR POC nahraté benefity platné pre 
ďalšie obdobie. 



Detailné informácie o fungovaní a podmienkach členstva budú 
spracované v dokumente Obchodné podmienky TMR Privilege 
Owners Club, ktoré nájdete na webe www.RealEstateTMR.com. 
  

 

 

Kontaktná osoba pre TMR PRIVILEGE OWNERS CLUB: 
 
Peter Dziak 

dziak@tmr.sk 

+421 911 011 355 

http://www.realestatetmr.com/
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