
PellyKarta – Za kulturou výhodně 

Kartu získáte v Informačním centru v Pellyho domech.  

S kartou můžete: 

- využívat bonusové akce 

- na vybrané akce získat slevu, viz níže uvedené podmínky. 

- po dobití kreditu platit vstupné na akce pořádané Pellyho domy (divadlo, kino, koncerty apod.) 

- PellyKartu je též možné nabít kreditem a věnovat jako dárek 

- PellyKarta je přenosná 

 

Podmínky pro využití PellyKarty 

Kartu vystavuje Informační centrum v Pellyho domech. Vystavení karty je zpoplatněno jednorázovou 

částkou 29 Kč. Koupí karty PellyKarta, která zároveň může sloužit jako platební karta na akce 

pořádané Pellyho domy, organizační složkou Města Police nad Metují, zákazník souhlasí s 

uvedenými podmínkami. 

Za ztrátu karty nenesou Pellyho domy žádnou zodpovědnost.  V případě ztráty karty je nezbytně 

nutné okamžitě kontaktovat Informační centrum na tel. 491 421 501. Po nahlášení ztráty bude karta 

zablokována. Finanční zůstatek ze ztracené karty lze převést na kartu novou, výlučně na základě 

prokázání totožnosti majitele PellyKarty. 

Kartu je nutné chránit proti zneužití, kopírování karty je zakázáno. Při porušení těchto podmínek se 

zákazník vystavuje nebezpečí odčerpání kreditu cizí osobou. 

Nabití kreditu na kartu provádí Informační centrum v Pellyho domech.  Finanční kredit slouží k úhradě 

vstupného na akce pořádané Pellyho domy. Nabitý kredit nelze vyčerpat jiným způsobem než platbou 

za vstupné na akci. 

Dobíjení karty PellyKarta není spojeno s žádnými manipulačními nebo provizními poplatky. Pokud je 

kredit na kartě nižší než finanční částka požadovaná na úhradu vstupenek, je možné zvolit jednu 

z následujících variant: 1/ úhrada vstupenek hotově, 2/ dobití karty.  

Platbu kartou a za hotové nelze kombinovat. 

Při platbě kartou je zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost před započetím transakce. 

Zůstatek finančních prostředků na kartě lze ověřit v Informačním centru v Pellyho domech. 

 

Karta PellyKarta přináší majiteli základní slevy v následující výši: 

- 5 % sleva na nákup 5. vstupenky 

- 10 % sleva na nákup 10. vstupenky 

- 25. vstupenka zdarma 

- jednorázové slevy na vstupném na vybrané akce (kino, přednášky apod.) 

 

Dotazy týkající se PellyKarty zodpovíme v Informačním centru a na uvedených kontaktech: 

tel. 491 421 501, infocentrum@policko.cz, info@pellyhodomy.cz  
 

Pellyho domy 

organizační složka Města Police nad Metují 

Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují 

IČ: 00272949 

  

www.pellyhodomy.cz  


