
Nebol som všade,  
ale mám to v pláne

PREZENTÁCIA





* 
FLORIDA

Ako vlastník podielu  
využívate viac ako 2400  

dovolenkových destinácií 
sveta v sieti DAE.



*poplatok za výmenu v DAE 115 €

Týždeň 
2 290 €
cez PV  
0 €*

Týždeň 
1 700 €
cez PV  
0 €*



* 
BAHAMY

Ako vlastník podielu  
využívate viac ako 2400  

dovolenkových destinácií 
sveta v sieti DAE.



*poplatok za výmenu v DAE 115 €

Týždeň 
1 600 €
cez PV  
0 €*

Týždeň 
925 €
cez PV  
0 €*



* 
PANENSKÉ 
OSTROVY
Ako vlastník podielu  

využívate viac ako 2400  
dovolenkových destinácií 

sveta v sieti DAE.



*poplatok za výmenu v DAE 115 €

Týždeň 
3 190 €
cez PV  
0 €*

Týždeň 
2 700 €
cez PV  
0 €*



* 
MADEIRA

Ako vlastník podielu  
využívate viac ako 2400  

dovolenkových destinácií 
sveta v sieti DAE.



*poplatok za výmenu v DAE 99 €

Týždeň 
900 €
cez PV  
0 €*

Týždeň 
870 €
cez PV  
0 €*



* 
KANÁRSKE 
OSTROVY
Ako vlastník podielu  

využívate viac ako 2400  
dovolenkových destinácií 

sveta v sieti DAE.



*poplatok za výmenu v DAE 99 €

Týždeň 
990 €
cez PV  
0 €*

Týždeň 
890 €
cez PV  
0 €*



* 
THAJSKO

Týždeň 4 290 €

cez PV 0 €*

*poplatok za výmenu v DAE 115 €



* 
TATRANSKÁ

LOMNICA
Týždeň 1 470 €

cez PV 0 €



* 
ALPY

Ako vlastník podielu  
využívate viac ako 2400  

dovolenkových destinácií 
sveta v sieti DAE.



*poplatok za výmenu v DAE 99 €

Týždeň 
890 €
cez PV  
0 €*

Týždeň 
975 €
cez PV  
0 €*

Týždeň 
1 190 €
cez PV  
0 €*



* 
AUSTRÁLIA/ 

NOVÝ ZÉLAND

Ako vlastník podielu  
využívate viac ako 2400  

dovolenkových destinácií 
sveta v sieti DAE.



*poplatok za výmenu v DAE 115 €

Týždeň 
1 790 €
cez PV  
0 €*

Týždeň 
1 400 €
cez PV  
0 €*



Za 10 rokov, ak absolvujete
každoročne týždennú dovolenku
s rodinou (3-4 osoby), vynaložíte
na ubytovanie približne 1 000 EUR
ročne iba na ubytovanie, čiže spolu
10 000 EUR za 10 rokov!!!

Ak budete mať PV za ubytovanie
už neplatíte!

Kto vlastní  
PV ušetrí tisíce 
Eur z rodinného 

rozpočtu ...



A množstvo iných destinácii
na celom svete ...

Už dnes môžete žiť svoje sny ...



Program Vacation
Ako vlastník podielu PV
cestujete po celom svete bez
nákladov na ubytovanie.

Ak si zakúpite PV na splátky  
a budete pravidelne splácať,  
získate od TD bonus.

Stačí iba dodržiavať splátkový
kalendár a získate 3 týždne
dovoleniek zdarma!



Získavate
 + možnosť dovolenkovať pri zakúpení 1 podielu PV v našich apartmánoch TD bez nákladov  
na ubytovanie, jeden týždeň v roku, každoročne a navždy. Ak neplánujete využiť svoj  
týždeň v apartmánoch TD, môžete ho vložiť do DAE, cestovať po svete a ušetriť  
tak na ubytovaní od cca 1000 — 4000 EUR

 + možnosť dokúpenia ďalších týždňov so zľavou cca 50% — 80% z bežných cien ubytovania

 + každý vlastník PV získava viac obratových bodov do refundácie cez družstevný platobný účet 
(každý vlastník PV získava viac obratových bodov do refundácie)

 + plný servis – pomoc pri zámene dovolenky, vrátane rezervácie letenky, prepravy do hotela, 
cestovné poistenie a iné služby podľa želania. Úplne rovnako ako je to pri dovolenke  
z cestovnej kancelárie



Ak sa rozhodnem pre PV  
potom získavam:

Pri nákupe vcelku:  
1 týždeň dovolenky  

ročne, 1x Welcome Week, 
možnosť zakúpenia  

neobmedzeného množstva 
bonusových týždňov  

v DAE

Na splátky:  
Welcome Week po 6-tich,  

po 18-tich a po 36-tich 
mesiacoch splácania 

(spolu tri týždne navyše 
ak splácam pravidelne)



Výhody PV

Viac ako 2400 destinácii  
po celom svete za 115 EUR 

(v Európe za 99 EUR)

PV aj na splátky už od 50 EUR 
mesačne

Dostanem podiely na zisku 
družstva. Každoročne, navždy.

Ušetrím 10 000 EUR za 
10 jednotýždňových dovoleniek

Plný servis – ako v každej  
spoľahlivej cestovnej kancelárii

Ďalší týždeň si dokúpim so zľavou 
50–80% z bežnej ceny ubytovania

Moja refundácia okolo  
360 EUR mesačne

Ako majiteľ jedného
Programu Vacation

za 6990 EUR v celosti
alebo aj na splátky

získavam:

Každý rok 
1 týždeň 

dovolenky.
Navždy.



Dovolenkujme navždy


