Permanentka do plaveckého bazénu
1. Výhody vlastníka permanentky
Nákupem permanentky získáváte o 10 % cenově výhodnější vstup do bazénu
na základní hodinové vstupné, dále rychlejší a snazší odbavování bez čekání ve frontě,
jen projdete turniketem bez nutnosti návštěvy pokladny.
Při přiložení permanentky na vstupní čtečku turniketu je zákazník vpuštěn do bazénu,
odečte se mu minimální základní vstupné se zvýhodněním

dospělý (tj. 15-64,99 let) – 49,- Kč / 50 min + 15 min zdarma
poté je odečítána 1,- Kč / 1 min
dítě (tj. 0-14,99 let) a
– 41,- Kč / 50 min + 15 min zdarma
důchodce (tj. 65 + let)
poté je odečítána 0,80 Kč / 1 min
za předpokladu, že má minimální hodnotu základního vstupného na permanentce tj. 49,- a 41,- Kč.
Pokud ne, musí si nejprve dobít dostatečnou částku.
Pokračuje na šatnu, kde mu po přiložení permanentky na čtečku / viz návod / systém přidělí skříňku.
Při odchodu odhlásí permanentku na pokladně, kde mu bude vydán doklad s dobou pobytu v bazénu
a zůstatkem na permanentce. V případě neodhlášení permanentky se Vám nadále odečítá kredit.

2. Zakoupení permanentky
Permanentku (tj. elektronický čip s náramkem v podobě „hodinek“) lze zakoupit
na pokladně Krytého plaveckého bazénu Benešov.
Pořizovací cena je 130,- Kč za „hodinky“, které jsou NEVRATNÉ!
Platnost permanentky a kredit na ní je neomezený.
Permanentka je přenosná, ale v daný čas na ní může do bazénu projít vždy jen jedna osoba!

3. Ztráty, reklamace a vrácení čipu
V případě ztráty permanentky nahlaste ztrátu co nejdříve na pokladnu KPB.
Účet bude pro další čerpání zablokován. Poté bude kredit převeden na nové „hodinky“,
které si zakoupíte na pokladně za 130,- Kč.
Pokud návštěvník nechce dále využívat výhod své permanentky,
nemůže případný zůstatek (kredit) na permanentce převést na jinou permanentku.
Vrácení zůstatku z permanentky není možné!
Dále není možné měnit údaje (jméno, příjmení) vyplněné při koupi permanentky!

4. Navyšování zůstatku permanentky
Stav kreditu na permanentce může být navyšován vkladem na pokladně bazénu.
K navýšení kreditu je možné použít hotovost, běžnou platební kartu, Sodexo Flexi pass Card,
poukázky společností Sodexo (tj.: Relax, Flexi, Fokus, Bonus a Dárkový pass),
Cheque Déjeuner (tj. UNIŠEK, UNIŠEK+, Cadhoc Dárkový kupon).
Akceptujeme pouze vyjmenované druhy poukázek.
Doplňovat kredit na permanentce lze i fakturací přes prostředky z FKSP.
Další případné informace získáte na pokladně KPB,
tel. 317 723 191, 739 583 628 nebo sazamova@mszbenesov.cz

