Mobilní aplikace Senior Pas
Karlovarský kraj
Projekt Senior Pas, který je podporován Karlovarským krajem, Vám přináší novou mobilní aplikaci „Senior Pas“, která je od 29. 11. 2019
zdarma ke stažení pro operační systém Android a iOS. Díky ní můžete mít po ruce všechny slevy, které Vám tento projekt poskytuje.
A to vše pohodlně ve Vašem chytrém mobilním telefonu. Protože stejně, jak postupují moderní technologie, tak i projekt Senior Pas
se snaží držet krok. Věříme, že díky této mobilní aplikaci se dostanete více do kontaktu s moderními technologiemi.
Aplikace upozorňuje na nejbližší poskytovatele slev ve Vašem okolí. Ukáže Vám jejich polohu na mapě, vzdálenost pěšky, autem
nebo na kole, otevírací dobu a samozřejmě výši slevy, kterou díky Senior Pasu získáte. Naleznete zde i kompletní seznam poskytovatelů, který si můžete pohodlně filtrovat podle místa, výše slevy nebo kategorie poskytovatelů. Tato aplikace umožňuje pohodlnou
orientaci v možnostech slev projektu Senior Pas, aniž byste u sebe museli mít tištěný katalog nebo dlouze předem vyhledávat, kam
si zajít pro svoji slevu. Její předností je, že výhody a tipy, jak aktivně trávit svůj čas, platí na celém území České republiky.
Další její užitečnou funkcí je, že jako držitelé Senior Pasu se díky této mobilní aplikaci můžete dozvědět o celé řadě zajímavých akcí,
které jsou pro Vás organizovány, jako například nejrůznější tematické přednášky, soutěže, konference nebo veletrhy včetně tipů,
kam na výlety za poznáním, které Vám zpříjemní volný čas a při kterých poznáte nové přátele. Dobrou zprávou je, že tuto mobilní
aplikaci můžete využívat při cestování v rámci celé České republiky.

Instalace (Android)

Tuto ikonu hledej ve
svém telefonu

Musíte mít na svém zařízení přístup na internet
pomocí Wi-Fi připojení nebo mobilních dat.
Otevřete si aplikaci Obchod Google Play.

Obchod Play

Do vyhledávání zadáte: „Senior pasy“.
V seznamu vyhledaných aplikací zvolíte požadovanou položku aplikace Senior pasy Karlovarský kraj.
Přes tlačítko INSTALOVAT zahájíte instalaci.
Přijmete podmínky instalace.
Aplikace se stáhne do Vašeho zařízení a bude
umístěna na úvodní obrazovce.

Pro rychlé stažení
vyfoť QR kód

Instalace (Apple)
Tuto ikonu hledej ve
svém telefonu

Musíte mít na svém zařízení přístup na internet
pomocí Wi-Fi připojení nebo mobilních dat.
Otevřete si aplikaci App Store.
Do vyhledávání zadáte: „Senior pasy“.
V seznamu vyhledaných aplikací zvolíte požadovanou položku aplikace Senior pas Karlovarský kraj.

App Store

Přes tlačítko ZÍSKAT zahájíte instalaci.
Přijmete podmínky instalace.
Aplikace se stáhne do Vašeho zařízení a bude
umístěna na úvodní obrazovce.

