Obyvatelia už platia mestskou Kartou Levičana
Od 15. mája 2012 môžu obyvatelia Levíc používať Kartu Levičana. Obyvateľom
prináša rôzne výhody, najmä pokiaľ ide o možnosť nakupovať so zľavou.
Na realizácii projektu sa podieľala spoločnosť Spolefekt, s.r.o., a Mesto Levice.
Karta má priniesť zvýhodnenie obyvateľom Levíc a blízkeho okolia, podporiť rozvoj
cestovného ruchu v Levickom regióne, a tiež pomôcť v rámci hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta a mestských organizácií. Držitelia kariet získajú zľavy a výhody vo vybraných
mestských organizáciách a pri nákupe tovarov a služieb v sieti zmluvných partnerov.
Zoznam všetkých participujúcich organizácii je zverejnený okrem iného aj na stránke
www.vyhodykariet.sk .
Zľavy sa ďalej vzťahujú aj na stravovanie, zábavu, kultúru, ubytovanie, relax, wellness,
vzdelávanie či cestovanie. Príprava projektu Karta Levičana trvala iba necelý rok, teda
od roku 2011. Základnou požiadavkou mesta bolo, aby karta podporila lokalitu Levíc a
cestovný ruch.
Kartu Levičana si môžu zakúpiť všetci občania bez ohľadu na trvalé bydlisko, rozhodujúcou
podmienkou však je, aby dosiahli vek 18 rokov. Predaj Kariet Levičana zabezpečuje Levická
informačná agentúra na Holubyho ulici, ale aj dohodnutí zmluvní partneri. Cena karty je
6,90 eur, je predpísaná priamo na meno a jej platnosť je stanovená na dobu dvanásť
mesiacov. Viacerí záujemcovia ju možno získajú aj vo forme odmeny od niektorých
partnerov za nákup v určitej hodnote. Karta Levičana je súčasťou vernostného programu
Výhodykariet.sk.

Vydávajú sa aj karty pre turistov: Karta Levičana – TURISTICKÁ KARTA

Táto karta vznikla ako nástroj na zvýhodnenie turistov mesta Levice a okolia
s cieľom podporiť cestovný ruch.
Turistická karta – Karta Levičana je rovnaká ako všetky Karty Levičana s tým rozdielom, že
nie je možné ju zakúpiť a zapožičiavajú ju len ubytovacie zariadenia pre svojich hostí.
Na zadnej strane karty je uvedený názov ubytovacieho zariadenia, dátum platnosti Karty
Levičana a text TURISTICKÁ KARTA je vytlačený v ľavom dolnom rohu. Zapožičiava sa
ubytovaným návštevníkom na čas pobytu v ubytovacom zariadení mesta Levice a okolia.
Turista môže využívať výhody, ktoré mu karta ponúka počas pobytu v lokalite Levice, a tým
je informovaný o možnostiach využitia voľného času a motivovaný využívať služby a zakúpiť
tovar so zľavou, alebo inou výhodou. Turisti s touto kartou získajú rôzne výhody pri
návšteve atrakcií, múzeí, kúpalísk a podobne.
Turistickou kartou sa stáva ubytovacie zariadenie atraktívnejšie a buduje vernostný program
medzi zariadením a turistom.

