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cena od 14,20 kc

cena od 17,50 kc

cena od 14,90 kc

ovoce
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kousnutí

nápoje

Zdravé svacinky
ve školním automatu
Happysnack

Tato karta je platná ve školních automatech Happysnack.

Platnost karty je omezena s možností prodloužení.

karta do školního
automatu

Zakousni se
do toho!

Edice 2021–22 Happysnack®Mé jméno:

V naší nabídce najdete
dopolední svačinky v souladu
s pamlskovou vyhláškou.

Ovocné lisované šťávya přesnídávky bez přidaného cukru.Není vyrobeno z koncentrátu. 

Slané křupinky či sladké polštářky,

müsli a ovocné tyčinky, cereální

a zeleninové snacky apod.

Kompletní nabídku a ceník naleznete na www.happysnack.cz
v sekci Školní automat / Nabídka v automatu.
Sortiment se v jednotlivých automatech může lišit
a nemusí obsahovat všechny nabízené výrobky.

Automaticky prodloužená platnost karet o další školní rok
až do 30. 11. 2022. Všechny letos aktivní a platné karty

mají automaticky prodlouženou platnost o další školní rok.
Bez aktivačního poplatku.

Neperlivé či ochucené vody,
džusy či mléčné nápoje.

mléko

cena od 12,00 kc

Bílá nebo ochucená mléka s nízkým
obsahem cukru. Pro školy zapojené
do školního projektu Mléko do škol

s naší společností za nižší cenu.

Naskenujte unikátní QR kód na automatu

a prohlédněte si aktuální nabídku v automatu

nebo se přihlaste k účtu karty, kde můžete provádět

různá osobní nastavení.

Pro správnou funkci je třeba si stáhnout

aplikaci Happysnack v       Obchod Play

nebo v       App store.

LETOS NO
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S APLIKACÍ HAPPYSNACK
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Cena SMS podle Vašeho výběru je v hodnotě 20, 50, 100 nebo 200 Kč.

Částka připsaná na kartu je ponížena o poplatek třetích stran,

viz www.happysnack.cz. Předplatné je zpoplatněno v týdenní nebo

měsíční frekvenci. Službu zajišťuje ATS, infolinka 296 363 199,

www.platmobilem.cz.Používání karet se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami,

viz www.happysnack.cz. Nové karty se vyzvedávají ve škole u pověřené osoby.

Napište nám: info@happysnack.cz

číslo 501 501 77 99 / 5500variabilní symbol = číslo karty

Platbou na ÚCet

na www.happysnack.cz 

Platební bránou 

na číslo 902 11 ve tvaru: pro jednorázové dobití: MK mezera 20 (nebo 50, 100, 200) mezera ČÍSLO KARTY

 pro pravidelné předplatné:
 MK mezera TYDEN (nebo MESIC) mezera 20 (nebo 50, 100, 200)

 mezera ČÍSLO KARTY

Odesláním sms

Karta HappysnackJak dobít kredit?

Číslo karty(variabilní symbol):
Heslo
k přihlášení:

Přihlášení – můj účet

Předplacenou kartu Happysnack dostanete zdarma ve vaší
škole. Kartu aktivujete dobitím kreditu. Aktivační poplatek
10 Kč se hradí pouze u nových karet a je stržen z kreditu
prvního dobití. Kartu lze používat celý školní rok s přesahem
do konce listopadu, popř. si ji prodloužit.

MĚJTE PŘEHLED! Po přihlášení ke svému účtu
na www.happysnack.cz/muj-ucet můžete: zablokovat
či pojmenovat kartu, sledovat výběry vašeho dítěte, nastavit si
denní limit, omezit výběry výrobků, nechat si zasílat pravidelné
reporty či newsletter. 

PŘEVEĎTE SI SAMI KREDIT ZE STARÉ KARTY NA NOVOU.
Po přihlášení k účtu původní karty lze převést kredit
na kartu novou.

APLIKACE HAPPYSNACK. Všechny tyto operace můžete
provádět pohodlně z vašeho mobilu po stažení aplikace
Happysnack.

jak ve školním automatu
nakoupíte?

Jak dobít kredit?Informace na zadní strane kartynebo na našem webu!

Ušetřete za poplatky!

  Dobíjejte platební kartou na internetu

    nebo bankovním převodem!

• Použití předplacených karet se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou uvedené na www.happysnack.cz v sekci Pro rodinu.
• Platby při dobíjení karet mohou být zatíženy poplatky třetích stran. Orientační výše těchto poplatků je uvedena na www.happysnack.cz.
• Platbu s nesprávně uvedeným nebo chybějícím variabilním symbolem nelze automaticky přiřadit.
• Na každé nové kartě je implementován jednorázový aktivační poplatek ve výši 10 Kč, který je stržen při prvním nabití karty
 nebo při převodu kreditu ze staré karty na novou. Záleží, co nastane dříve. Poté již karta není zatížena žádnými poplatky.
• Ztracené nebo poškozené předplacené karty se vyměňují za nové a zdarma je vydává pověřený pracovník ve vaší škole.
• PROBLÉMY S KREDITKOU? Napište na e-mail info@happysnack.cz! Vždy uvádějte číslo karty, které se požadavek týká.
 Urychlíte tak vyřešení vaší žádosti.

Náš tip c.1Vystřihněte si tuto kartičku!
Doplňte číslo vaší aktuální karty

(= variabilní symbol) a uschovejte.
Bude se vám to hoditpři ztrátě karty.

Náš tip c.2

Zdravé svacinky
ve školním automatu
Happysnack

Informace k PRedplaceným kartám

Facebook
happysnack.cz

Instagram
@happysnack.cz

Web
happysnack.cz

E-mail
info@happysnack.cz

Video zde! Potrebujete roušku?
Najdete ji v automatu – "Rouška na ouška"
se švýcarskou technologií HeiQ Viroblock,

která je účinná proti mikrobům
a choroboplodným zárodkům.

Prodyšná a pratelná.
Dle vyjádření MZČR tyto roušky splňují nároky na nošení ve školách.


