Milá študentka, milý študent!
Stredoškolácky život sa pre Teba končí – touto cestou Ti chceme s radosťou pogratulovať
k úspešnému ukončeniu Tvojho štúdia na strednej škole! 
Počas svojho štúdia si mal/a možnosť využívať medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26,
vďaka ktorému si vedel/a ušetriť desiatky až stovky eur.
Odteraz už budeš mať rozhodovanie o svojich financiách oveľa viac vo vlastných rukách
a bude na Tebe, koľko si ušetríš a koľko toho za svoje peniaze zažiješ. Aby si aj naďalej, čo
najviac šetril/a, máme pre Teba možnosť žiť za študentské ceny, aj keď si už
doštudoval/a.
Vymeň svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 za novú Kartu mladých EURO<26 a vďaka
svojej šikovnosti šetri ďalej desiatky aj stovky eur ročne. 

S Kartou mladých EURO<26 získavaš možnosť:
1. denne šetriť svoje financie a vďaka tomu za menej peňazí mať viac zážitkov 
2. naďalej na mnohých miestach platiť len „študentské ceny“ – na Slovensku aj pri
cestovaní po Európe;
napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, športových potrieb, kníh, pri
stravovaní, pri športovaní a cestovaní. Viac nawww.euro26.sk
3. uplatniť si aj bez ISIC-u nárok na ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom
mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ a výhodne
bezpečne cestovať https://euro26.sk/cestovanie-s-euro/
5. naďalej využívať aj zľavy v doprave, napr. pri cestovaní s RegioJetom na
Slovensku aj v zahraničí
Ak máš Tvoj stredoškolský preukaz ISIC/EURO<26 aktuálne platný do 09/2019, platnosť
Tvojej novej Karty EURO<26 Ti nastavíme tak, aby Ti pokračovala po skončení platnosti
Tvojho pôvodného preukazu, tzn. bude platná od 1.10.2019 do 30.9.2020.
Dostaneš teda od nás plných 365 dní platnosti novej karty EURO<26! 
Navyše, ak si odteraz najneskôr do 30.6.2019 objednáš Kartu mladých EURO<26 online
na www.objednaj-preukaz.sk(je v kategórii „Som mladý“), poštovné máš ZADARMO.  Stačí,
ak pri nákupe svojej Karty EURO<26 použiješ kupón postazadarmo.

Prajeme Ti veľa ušetrených peňazí a veľa nových zážitkov s Kartou EURO<26!
Tím ISIC & EURO<26

