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Tato karta je platná ve školních automatech na zdravou svačinku

Happysnack od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2019

Mé jméno:

Zdravé svacinky 
ve Vasí skole !

Co u nás najdete? ww
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Dodáváme dopolední svacinky 
v souladu s pamlskovou vyhláskou 
a mlécné výrobky ve skolním projektu 
Mléko do skol s dotací. Pohodlne pro 
Vase deti ve skolním automatu!

Ochucená mléka
• S nízkým obsahem 

cukru.
• Výběr z několika 

příchutí.
• Částečně dotované.

Kompletní nabídku i ceník naleznete 
na webových stránkách www.happysnack.cz v sekci 

Školní automat/Nabídka v automatu. 
Nabídka v jednotlivých automatech se může lišit.

Fresh party - ovocná svacinka• Lisované šťávy a pyré Fresh party – vyrobené lisováním ovoce bez přidaného cukru, ošetřeno pasterizací. Vybrané výrobky také  v BIO kvalitě.

Neco k zakousnutí

• Slané křupinky či sladké 

plněné polštářky, müsli 

a ovocné tyčinky, 

cereální výrobky 

 a zeleninové snacky.

Nápoje
• Neperlivé vody nebo 

ochucené vody různými 
příchutěmi, aj.

Ceny od 8,40 Kc

Ceny od 16,80 Kc

Ceny od 11,80 Kc

Ceny od 14,20 Kc Ilustrační foto



Zdravé svacinky 
ve Vasí skole !
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Nás tip! 
Tuto kartičku si vystřihněte, doplňte číslo vaší 

aktuální karty (=variabilní symbol) a založte si ji pro 

případ ztráty karty nebo pro další dobití kreditu.

Jak u nás nakoupíte?

Informace k predplaceným
kartám Happysnack

Jak muzete dobít kredit? 
Máte uvedeno na zadní strane 
karty nebo na nasem webu!

Stačí mít předplacenou kartu Happysnack. 
Dostanete ji zdarma ve vaší škole. Kartu je třeba 

aktivovat prvním dobitím a můžete ji používat 
celý školní rok. Aktivační poplatek ve výši 10 Kč 

je stažen z kreditu u prvního dobití. 
Co je super! Jako rodič máte možnost ovlivnit 

výši denního limitu a druhy výrobků, které lze 
z automatu zakoupit. Stačí se přihlásit ke svému 

účtu na www.happysnack.cz a provést 
oblíbená nastavení.

NOVINKA! Letos jsou karty zcela anonymní, 
jsou odlišeny pouze číslem. 

 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 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. Kredit lze převést na nové karty pouze v případě, že nová i stará karta byla 
alespoň jednou dobita z mobilu/účtu, abychom mohli ověřit identitu majitele. 
 Požadavky na převedení kreditu, dohledání případných plateb a ztráty hesla posílejte na email: 

info@happysnack.cz. Vždy uvádějte číslo karty, které se požadavek týká, urychlíte tak vyřešení 
vaší žádosti.

QR platba – 100 Kč

Cena SMS je 20 Kč (nebo 50, 100 a 200 Kč). Předplatné zpoplatněno

v týdenní nebo měsíční frekvenci. Službu zajišťuje ATS.

Více na www.atspraha.cz, www.platmobilem.cz, infolinka 296 363 199.

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

Platbou na účet

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

Používání karet se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, viz

www.happysnack.cz. Infolinka 737 286 000.

Nové karty se vyzvedávají ve škole u pověřené osoby. Platnost karty 

omezena.

Karta HappysnackJak dobít kredit?

Číslo karty(variabilní symbol):Heslok přihlášení:

KARTY MAJÍ OMEZENOU PLATNOST – DO 30. 1 1. 2019! 
Jeden skolní rok = jedna karta.

Facebook
happysnack.cz

Instagram
@happysnack.cz

Web
happysnack.cz

E-mail
info@happysnack.cz


