ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:
1. V ktorých strediskách môžem svoju Šikovnú Sezónku využiť?
Šikovná Sezónka platí vo všetkých slovenských strediskách - Jasná, Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica. Novinkou je platnosť
tvojej Šikovnej Sezónky aj v poľskom stredisku Szczyrk a českom stredisku Špindlerúv Mlýn bez ďalšieho doplatku.
2. Koľko stojí Šikovná Sezónka 2019/2020?
Cena Šikovnej Sezónky záleží od tvojej voľby a času nákupu :
a, Najšikovnejšia cena pri nákupe na jar
Stačí si ju kúpiť v predstihu od 18.3.2019 do 30.4.2019, zaplatiť celú sumu naraz a máš sezónku za najšikovnejšiu cenu len
229€. Toto sa vážne oplatí!!!
b, Šikovné predplatné na jar + doplatok v septembri
Ak si od 18.3. do 30.4.2019 zaplatíš iba predplatné v hodnote 69€, pred začiatkom budúcej sezóny v septembri doplatíš
190€, teda spolu ťa bude stáť 259€.
c, Šikovné predplatné na jar + doplatok v októbri
Ak si od 18.3. do 30.4.2019 zaplatíš iba predplatné v hodnote 69€, doplatok budeš realizovať až v októbri vo výške 210€,
sezónka ťa spolu bude teda stáť 279€.
d, Šikovná sezónka zakúpená v septembri
Ak nezaplatíš šikovné predplatné na jar, v septembri si sezónku môžeš kúpiť za 299€.
e, Šikovná sezónka zakúpená v októbri
Ak nezaplatíš šikovné predplatné na jar, v októbri si sezónku môžeš kúpiť za 349€.
f, Nekúpiš si šikovnú sezónku, ale sezónny skipas
Pri zakúpení v termíne 1.11. – 30.11.2019 je cena sezónneho skipasu 700€
Pri zakúpení v termíne od 1.12.2019 je cena sezónneho skipasu 800€
3. Od kedy do kedy platí moja Šikovná Sezónka?
Šikovnú Sezónku v predpredaji môžeš využiť hneď ako si ju kúpiš na jarnú lyžovačku už od 18.3.2019 do konca tohtoročnej
lyžiarskej sezóny. Tvoja Šikovná Sezónka platí okrem jarnej lyžovačky aj na celú budúcu sezónu 2019/2020 (cca 150dní
lyžovania), okrem siedmych výlukových dní počas sviatkov (27.-31.12.2019, 4.-5.1.2020)
4. Čo ak chcem lyžovať aj počas sviatkov? Dá sá kúpiť unlimited sezónka tak ako minulý rok?
Iba ako šikovný sezónkar máš jedinečnú možnosť si dokúpiť lyžovačku počas sviatkov za bezkonkurenčnú cenu 19€ na
ktorýkoľvek z uvedených dátumov výlukových dní (27.-31.12.2019, 4.-5.1.2020). Produkt “Šikovná sezónka unlimited” je
zrušený pre malý zájem.
5. Čo je na Šikovnej Sezónke okrem lyžovania šikovné?
Ako člen "Clubu Šikovná sezónka" dostaneš počas celej zimnej sezóny 2019/2020 zľavu 15% vo všetkých Reštauráciách a
baroch na svahoch a v obchodoch TATRY Motion vo Vysokých Tatrách aj v JASNEJ, tiež môžeš využiť jeden krát malý servis
lyží gratis. Keď si kúpiš Šikovnú Sezónku za najšikovnejšiu cenu 229€, môžeš tieto zľavy využiť hneď na jarnej lyžovačke od
18.3.2019 aj celú budúcu zimu. Zaujímavou novinou je platnosť šikovnej sezónky bez doplatku aj v poľskom stredisku
Szczyrk a českom stredisku Špindlerúv Mlýn.

