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CHUTE MALÝCH KARPÁT 2018 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

Vytvorením rezervácie vyjadruje objednávateľ súhlas s pravidlami rezervácie a predaja 

vstupeniek na podujatie Chute Malých Karpát 2018. 

Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi jednorazový vstup na podujatie. 

Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja*, vymeniť alebo 

svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je 

trestné. Cena jednej vstupenky na podujatie Chute Malých Karpát 2018 je 35 € / 50 €. 

Vo vstupenke pre JEDNOTLIVCA (35 €) má návštevník k dispozícii: 

 60 degustačných lístkov 

 2 bonusy na nákup vína v hodnote á 5 € (spolu 10 €) 

 taštičku na pohár 

 pohár s logom podujatia 

 katalóg podujatia s mapkou 

 identifikačný náramok 

Vo vstupenke pre PÁR (50 €) majú 2 návštevníci k dispozícii: 

 60 degustačných lístkov 

 4 bonusy na nákup vína v hodnote á 5 € (spolu 20 €) 

 2 taštičky na pohár 

 2 poháre s logom podujatia 

 2 katalógy podujatia s mapkou 

 2 identifikačné náramky 

Samotné vstupenky je možné vyzdvihnúť si výhradne počas podujatia a to: 

10. novembra 2018 v čase 10:30 – 20:00 hod. 
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Vyzdvihnúť vstupenky si zákazník môže na ním zvolenom mieste, ktoré zadefinuje pri ich 
kúpe. 

Miesta, kde sa budú vydávať vstupenky počas podujatia: 

 Skovajsa / Pezinok / Kupeckého 73 

 Karpatská Perla / Šenkvice / Nádražná 57 

 Vinárstvo VINKOR / Vinosady / Modranská 150 

 Pivnica U Pradeda / Modra / Štúrova 79 (centrum) 

 Terra Parna / Suchá nad Parnou / Ružova Dolina 528 

*Vrátenie vstupeniek je možné iba pri obzvlášť závažných a nepredvídateľných 
skutočnostiach. Pri vrátení vstupenky účtujeme storno poplatok vo výške 20 % z jej 
nominálnej hodnoty (35 € / 50 €). 

ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK 

Online predaj vstupeniek na podujatie Chute Malých Karpát 2018 sa uskutočňuje 

prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na našom webovom sídle 

www.chutemalychkarpat.sk. Po jeho vyplnení prebehne online predaj cez platobnú bránu 

VÚB banky alebo prostredníctvom služby VIAMO (v závislosti od zvoleného spôsobu platby). 

Online predaj vstupeniek prebieha od 23. septembra do 9. novembra 17:00 hod.  

REZERVÁCIA VSTUPENIEK 

Rezervácia vstupeniek na podujatie Chute Malých Karpát 2018 

Rezervácia vstupeniek sa uskutočňuje  prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na 

našom webovom sídle www.chutemalychkarpat.sk. Jeho odoslaním sa zaväzujete uhradiť 

sumu 35 € / 50 € prevodom na účet združenia za každý rezervovaný lístok do 3 pracovných 

dní od samotnej rezervácie. 

Rezervácia vstupeniek prebieha od 23. septembra do 6. novembra 2018, pričom finančné 

prostriedky musia byť pripísané na účet združenia najneskôr v piatok 9. novembra do 17:00 

hod. V opačnom prípade nemusíme rezerváciu vstupeniek akceptovať. 

Účet, na ktorý je treba uhradiť platbu za rezervované vstupenky: 

Číslo účtu: 379 242 0153   Kód banky: 0200 (VÚB banka) 

IBAN: SK78 0200 0000 0037 9242 0153 
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Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom internet bankingu. 

Ako variabilný symbol sa zadáva jedinečné číslo, ktoré pre každého klienta automaticky 

vygeneruje náš systém pri rezervácii vstupenky. 

Rezervácia vstupeniek je platná, pokiaľ budú finančné prostriedky pripísané na účet 

združenia do 4 pracovných dní od uskutočnenej rezervácie, najneskôr však do 9. novembra 

17:00 hod. 

V prípade, že zálohová platba nebude pripísaná na dohodnutý účet do 4 pracovných dní od 

rezervácie, sme nútení rezerváciu zrušiť. 


