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TMR PRIVILEGE OWNERS CLUB
klubmajiteľov apartmánov
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Kto sa môže stať členom TMR PRIVILEGE OWNERS CLUB?

Členom TMR POC sa stáva každý, kto si kúpi nehnuteľnosť z portfólia 
spoločnosti TMR, a to v období od 1.11. do 31.10. po podpise kúpnej 
zmluvy.

Následne sa členom TMR POC stáva každý majiteľ, ktorý odovzdá svoju 
nehnuteľnosť do vyťažovania (uzatvorí s TMR nájomnú zmluvu).

Členom TMR POC sa stáva majiteľ nehnuteľnosti. Členstvo v TMR POC je 
neprenosné.
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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.
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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 za zvýhodnených podmienok, resp. so zľavou.
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Aké benefity za zvýhodnené ceny sú zaradené v programe na obdobie 
1.11.2022 - 31.10.2023?

o Šikovná sezónka PREMIUM* alebo Šikovná sezónka PREMIUM + Fast Pass**

o Aquasezónka alebo Maxi Sezónka (Aquasezónka + saunová sezónka)***

o Zľava 15 % vo vybraných hotelových reštauráciách TMR

o Zľava 15 % vo vybraných gastro prevádzkach na svahu v horských strediskách

o Zľava 15 % vo vybraných prevádzkach Motion v horských strediskách

* Možnosť výberu medzi Šikovná sezónka PREMIUM a Šikovná sezónka PREMIUM Fast Pass. Po výbere 1 z možností sa 
druhá automaticky deaktivuje.

** Fast Pass koridor s vlastným turniketom bez čakania v rade.

*** Možnosť výberu medzi Aquasezónka a Maxi Sezónka. Po výbere 1 z možností sa druhá automaticky deaktivuje.
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Aké benefity za zvýhodnené ceny sú zaradené v programe na obdobie 
1.11.2022 - 31.10.2023?

o Zľava 15 % vo vybraných gastro prevádzkach vo vodných parkoch Tatralandia

a Bešeňová

o Zľava 15 % vo vybraných prevádzkach Aqua Motion vo vodných parkoch Tatralandia

a Bešeňová

Benefity sa zobrazia po prihlásení do Gopass konta v sekcii Gopass
Kupóny zvolením príslušného strediska, v ktorom je kupón platný.
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ŠIKOVNÁ SEZÓNKA PREMIUM

• pre 2 osoby s 50 %-nou zľavou z ceny v prvej vlne predaja

• potrebné nahlásenie 2 Gopass kariet mailom do 30.6.2022 na adresu 
reality@tmr.sk

• zvýhodnená cena Šikovnej sezónky PREMIUM pre člena TMR POC:

dospelá osoba 245 €

junior (12 – 18 r) / senior (od 60 r) 200 €

dieťa (6 – 12 r) 175 €

dieťa do 6 r 0 €

• platnosť benefitu: počas celej zimnej sezóny 2022/23 v závislosti od 
prevádzkovej doby stredísk a poveternostných a snehových podmienok

• viac o Šikovnej sezónke PREMIUM na: Šikovná sezónka

mailto:reality@tmr.sk
https://www.gopass.travel/SK/smart-season-pass-22-23?selected_resort=1
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ŠIKOVNÁ SEZÓNKA PREMIUM + FAST PASS

• pre 2 osoby s 50 %-nou zľavou z ceny v prvej vlne predaja

(cena produktu Fast Pass bez cenového zvýhodnenia)

• potrebné nahlásenie 2 Gopass kariet mailom do 30.6.2022 na
adresu reality@tmr.sk

• zvýhodnená cena Šikovnej sezónky PREMIUM + Fast Pass pre člena TMR POC:

dospelá osoba 545 €

junior (12 – 18 r) / senior (od 60 r) 500 €

dieťa (6 – 12 r) 475 €

dieťa do 6 r 0 €

• platnosť benefitu: počas celej zimnej sezóny 2022/23 
v závislosti od prevádzkovej doby stredísk a poveternostných a snehových
podmienok

mailto:reality@tmr.sk
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AQUASEZÓNKA

• pre 2 osoby

• potrebné nahlásenie 2 Gopass kariet mailom do 30.6.2022 na adresu reality@tmr.sk

• platnosť benefitu: 1.11.2022 - 31.10.2023

MAXI SEZÓNKA (AQUASEZÓNKA + SAUNOVÁ SEZÓNKA)

• pre 2 osoby

• potrebné nahlásenie 2 Gopass kariet mailom do 30.6.2022 na adresu reality@tmr.sk

• saunová sezónka zahŕňa vstupy do Keltského saunového sveta v Tatralandii a do 
Harmonie Wellness & Spa v Bešeňovej

• platnosť benefitu: 1.11.2022 - 31.10.2023

mailto:reality@tmr.sk
mailto:reality@tmr.sk
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AQUASEZÓNKA, MAXI SEZÓNKA

• celosezónny aquapas je platný vo vodných parkoch Tatralandia a Bešeňová

• v jeden deň je možný vstup len do jedného z nich

• jednorazový vstup - počas návštevy nie je možné z aquaparku vychádzať a 
opätovne vchádzať

• v prípade využitia saunových svetov sa jedná o 3-hodinový vstup
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AQUASEZÓNKA

• zvýhodnená cena pre člena TMR POC:
dospelá osoba 109 €
junior (12 – 18 r) 99 €
dieťa (6 – 12 r) / senior (od 60 r) 69 €
dieťa do 6 r 0 €

MAXI SEZÓNKA (AQUASEZÓNKA + SAUNOVÁ SEZÓNKA)

• zvýhodnená cena pre člena TMR POC:
dospelá osoba 178 €
junior (12 – 18 r) 168 €
dieťa (6 – 12 r) / senior (od 60 r) 138 €
dieťa do 6 r 0 €
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ZĽAVA 15 % VO VYBRANÝCH HOTELOVÝCH REŠTAURÁCIÁCH 
TMR

• potrebné predložiť Gopass kartu

• zľavu je možné uplatniť v týchto prevádzkach:

Hotel Grand Jasná, Hotel Pošta, Hotel Tri Studničky, Hotel Srdiečko,

Grandhotel Praha, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso

• platnosť benefitu: identická s platnosťou Šikovnej sezónky PREMIUM

• zľava je naviazaná na kúpu benefitu Šikovná sezónka PREMIUM alebo
Šikovná sezónka PREMIUM + Fast Pass
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ZĽAVA 15 % VO VYBRANÝCH GASTRO PREVÁDZKACH NA SVAHU V 
HORSKÝCH STREDISKÁCH

ZĽAVA 15 % VO VYBRANÝCH PREVÁDZKACH MOTION V HORSKÝCH 
STREDISKÁCH

• zľavy sú naviazané na kúpu benefitu Šikovná sezónka Premium alebo
Šikovná sezónka PREMIUM + Fast Pass

• kompletný zoznam prevádzok je uvedený vo Všeobecných obchodných
podmienkach na stránke GOPASS

https://www.gopass.travel/SK/co-je-gopass/vseobecne-pravidla.html
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ZĽAVA 15 % VO VYBRANÝCH GASTRO PREVÁDZKACH VO VODNÝCH 
PARKOCH TATRALANDIA A BEŠEŇOVÁ

ZĽAVA 15 % VO VYBRANÝCH PREVÁDZKACH AQUA MOTION VO 
VODNÝCH PARKOCH TATRALANDIA A BEŠEŇOVÁ

• zľavy sú naviazané na kúpu benefitu Aquasezónka alebo Maxi Sezónka

• kompletný zoznam prevádzok je uvedený vo Všeobecných

obchodných podmienkach na stránke GOPASS

https://www.gopass.travel/SK/co-je-gopass/vseobecne-pravidla.html
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Ako sa k benefitom dostanem?

Nosičom benefitov je GOPASS karta. Člen TMR POC nahlási do 30.6.2022
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 
aktivácie v GOPASS konte.

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

Majiteľ nehnuteľnosti nahlasuje číslo 2 GOPASS kariet, na ktoré budú 
benefity nahraté.

http://www.gopass.sk/
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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 k tomu nie je oprávnená.

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.
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Všetky potrebné informácie a Všeobecné obchodné podmienky programu 
GOPASS nájdete na stránke.

Gopass Infolinka: 0850 122 155

Kontaktná osoba pre TMR PRIVILEGE OWNERS CLUB:

Viera Horňáková

E: reality@tmr.sk

E: viera.hornakova@tmr.sk

T: +421 903 13 14 15

mailto:reality@tmr.sk

