
„Výrobky zařazované do 
automatů Happysnack 
hodnotíme podle přís-
ných nutričních kritérií, 
ale ohled samozřejmě 
bereme i na chutě dětí. 
Happysnack je důkaz, že 
i v automatu lze koupit 
produkty pro nutričně vy-
váženou a atraktivní sva-
činu školáka“.

J t VšeNo UnJe?
Vyzvedněte si zdarma ve škole před-
placenou kartu u pověřené osoby.

Nabijte ji libovolnou 
částkou.

K provádění různých nastavení 
na Vašem účtu se přihlaste na 
www.happysnack.cz

Vyberte si z automatu, 
na co máte chuť.

ŠkNí ToT
   Na DrOu VačiU

J t VšeNo UnJe?J t VšeNo UnJe?

•

•
Moje zdravá svačinka 
Výrobky vhodné pro dopolední svačinu dětí
– Lisované přírodní štávy ošetřené pouze 
pasterizací v BIO kvalitě, neperlivá voda, ce-
reální výrobky, například tyčinky s mlékem 
a ovocem.

Mléko pro evropské školy
Mléčné výrobky – polotučná 
mléka neochucená nebo ochu-
cená pravou vanilkou, čokolá-
dou a kakaem.

•
Ovoce a zelenina do škol 
Pro žáky 1.stupně dodáváme 
každý měsíc čerstvé ovoce 
a zeleninu, krájené ovoce 
a lisované štávy v BIO kvalitě 
v rámci evropského projektu 
Ovoce a zelenina do škol.

Garant projektu 
Poradenské centrum 

Výživa dětí
www.happysnack.cz

Nabídka v jednotlivých automatech se může lišit. Aktuální nabídku výrobků, 
včetně složení najdete na www.happysnack.cz

Dotované projekty     

Letos s novými 
kartami

MLÉKO
    v evropských školách

 

Naše škola poskytuje
svým žákům/studentům

mléčné výrobky podporované
Evropskou unií v rámci

programu Mléko pro
evropské školy

Dle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění, a podle nařízení vlády 
č. 205/2004 Sb., v platném znění, je stanoveno maximální množství zpracovatelsky upraveného mléka nebo mléčného výrobku pře-
počteného na ekvivalentní objem mléka ve výši 0,25 l na žáka a vyučovací den, na které je poskytnuta podpora a národní podpora.

PROČ POTŘEBUJÍ MLÉKO ZEJMÉNA DĚTI?
Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, 
především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje zdravý vývoj kostí a skeletu. 
Tvorba kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Proto je 
velmi důležité, aby byl vápník podávánv dostatečném množství zejména dětem. 
Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte 800 – 1 200 mg/den.

ŠKOLNÍ

MLÉKO

ŠKOLNÍ
MLÉKO

i milk

Ve školním automatu Happysnack najde-
te ochucená mléka, která mají o 35% nižší 
obsah cukru, než stanovuje evropský program 
Mléko do škol.

OVOCE A ZELENINA 
DO ŠKOL

Hana Knížková, DiS
nutriční terapeutka 
Poradenské centrum Výživa dětí

C NaEt V ToTu?



J nAít řeLaNo KaU?

Platbou na bankovní účet

Zasláním libovolné částky na číslo účtu: 
501 501 77 99/5500

Variabilní symbol: celé číslo 
předplacené karty, které je 
vytištěno nad čárovým kódem. 

Majitel účtu: COME vending s.r.o.

Elektronickým bankovnictvím, telefonicky, na podatelně, 
ve sběrném boxu v bance či poštovní poukázkou 
typu A (na účet).

Orientační doba připsání kreditu může být 1 až 4 dny. 

Zasláním SMS

Zasláním Premium SMS 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

Cena SMS je 20 Kč (nebo 50, 100 či 200 Kč) včetně DPH. Před-
platné zpoplatněno v týdenní nebo měsíční frekvenci. Službu tech-
nicky zajišťuje ATS. Více informací na www.atspraha.cz, infolinka 
296 363 199, www.platmobilem.cz. 

Kredit je připsán okamžitě.

Cena SMS vč. DPH

200 Kč
100 Kč
50 Kč
20 Kč

Částka připsaná na kartu

165 Kč
82 Kč
40 Kč
16 Kč

Mobito platbou

Mobito platbou po přihlášení na www.happysnack.cz 
a s možností nastavení dobíjení při poklesu kreditu 
přímo z mobilu.

Více o Mobitu na www.mobitoplatito.cz/happysnack

Informace o dobíjení

POZOR! Orientační výše poplatků, určených zprostřed-
kovatelům plateb, je uvedena na www.happysnack.cz. 

Platbu s nesprávně uvedeným nebo chybějícím variabil-
ním symbolem nelze automaticky přiřadit. 

Ztracené nebo poškozené předplacené karty se vymě-
ňují za nové a zdarma je vydává pověřený pracovník ve 
vaší škole. Kredit lze na vyžádání převést na nové karty 
za administrativní poplatek 10 Kč, který bude odečten 
z výše převáděného kreditu. 

Požadavky na převedení kreditu, dohledání případných 
plateb a ztráty hesla posílejte na email: 
info@happysnack.cz.

Vít že?..

Po přihlášení do sekce Přihlásit – můj účet na 
www.happysnack.cz můžete sledovat výši náro-
ků na dotované výrobky a provádět různá nasta-
vení – povolit či zakázat skupiny výrobků, nechat 
si zasílat automatické emaily při poklesu kreditu 
nebo jeho dobití, nastavit denní limity pro výběr 
výrobků z automatu, apod.?

www.happysnack.cz
Infolinka: 737 286 000 Po – Pá 8 – 14 h
info@happysnack.cz

Aktuální informace najdete na www.happysnack.cz. Přihlaste se k odběru novinek, dostanete všechny potřebné informace 
přímo do Vaší emailové schránky!

Kredit je připsán okamžitě.

Použití předplacených karet se řídí Všeobecnými obchodními 
podmínkami, které jsou uvedené na www.happysnack.cz

Po dočerpání nároků na dotované 
mléko můžete nadále vybírat mléč-
né výrobky z automatu, ale za cenu 
nedotovanou. Průběžné informace 
o stavu čerpání dotovaných výrobků 
najdete vždy po přihlášení ke svému 
účtu na www.happysnack.cz.

• •


