
 
 

 
Čipové nabíjecí hodinky jsou elektronický čip na náramku, který lze nabít libovolnou peněžní částkou, sloužící 
jejich držiteli k úhradě ceny čerpaných služeb. 
 
VÝHODY ČIPOVÝCH HODINEK 
► Čipové hodinky jsou rozlišeny dle typu vstupu na: 
 Základní vstupné-dospělý (modrý čip) 
 Děti 12-14 let včetně (žlutý čip) 
 Senioři od 65 let včetně (zelený čip) 
► Nárok na zvýhodněnou kategorii se uplatňuje a dokládá na pokladně provozovny. Zvýhodnění na       
dětském čipu (žlutý čip) platí nejdéle do dne předcházejícího dni 15. narozenin dítěte. Zůstatek kreditu 
žlutého čipu je při dovršení 15 let dítěte možné převést na základní modrý čip. 
► Vstupné je z kreditu odečítáno v ceně pro příslušnou kategorii vstupného a dle platného ceníku 
provozovny, ostatní služby nebo zboží dle platného ceníku. 
Čipové hodinky (nebyly-li pořízeny se zvláštním omezením) jsou přenosné. 
 
PODMÍNKY POŘÍZENÍ ČIPOVÝCH HODINEK 
► Návštěvník nahlášením údajů na pokladně provozovny (jméno, příjmení, email, tel. kontakt), souhlasí 
s podmínkami, registrací do systému o pořízení a aktivaci čipových nabíjecích hodinek a oslovením 
provozovatelem. 
► Při pořízení čipových nabíjecích hodinek zaplatí návštěvník vratnou kauci 200,- Kč, na tyto hodinky 
pak může vložit libovolnou částku (doklad, prosíme, pečlivě uschovejte pro případ ztráty hodinek). 
► Platnost těchto hodinek je 2 roky od posledního použití: (čerpání služby nebo dobití kreditu). 
► Nevyužitý kredit se nevrací. 
► Nabitím kreditu částkou nejméně 1 000,- Kč je automaticky aktivována sleva 20 % ze vstupného na 
tyto typy základního vstupného: Dospělí | Děti 12-14 let | Senioři od 65 let. Tuto slevu může doprovázející 
dospělý abonent využít i na vstupné až pro dvě děti ve věku 6-12 let. 
► Slevy nelze sčítat.  
► V průběhu čerpání nebo po vyčerpání kreditu je tento možné opět dobít. 
► Pro udržení 20% slevy po vyčerpání kreditu musí návštěvník nabít opět částkou nejméně 1 000,- Kč.  
► Částku (kredit) lze vložit v hotovosti, platební kartou, dárkovými poukázkami a FKSP. 
► Čipové hodinky umožňují i automatické odbavení jejich držitele průchodem přes čtecí zařízení bez 
nutnosti zastavit na recepci. 
► Čipové hodinky mohou sloužit i jako elektronická peněženka - např. na pokladně lze pak základní 
vstupné zaplatit i za více osob najednou. 
 
 


