PEKNÉ VÍNO S ROZHĽADOM 2021
OBCHODNÉ PODMIENKY
Vytvorením rezervácie vyjadruje objednávateľ súhlas s pravidlami rezervácie a predaja
vstupeniek na podujatie Pekné víno s rozhľadom 2021, 21.8.2021 /sobota/ od 13:00 do
21:00 hod.
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 vstupenky pre dospelú osobu na podujatie Pekné víno s rozhľadom 2021:
 v predpredaji na našom webovom sídle www.chutemalychkarpat.sk: 25 €
 na mieste 21.8.2021 /sobota/ od 13:00 do 21:00 hod.: 29 €
Vstupenka zahŕňa 8 € bonus na nákup vína.
Cena vstupenky pre dieťa do 18 rokov je 6 € (v cene je 2 dcl BOBULA a detské
prekvapenie).
Vzhľadom k aktuálnej situácii týkajúcej sa ochorenia Covid-19 bude počas podujatia
Pekné víno s rozhľadom 2021 možné ísť do priestorov vinárstva KARPATSKÁ PERLA iba
s riadne zakúpeným lístkom. Ak teda plánujete prísť ku nám na podujatie s rodinou,
priateľmi, šoférom, ktorí nebudú degustovať víno, budú si aj oni musieť zakúpiť lístok
na podujatie, pričom kupón na nákup vína v hodnote 8 € im bude slúžiť na nákup vína
vo vinotéke vinárstva. Ak plánujete prísť do vinárstva s deťmi mladšími ako 18 rokov,
je potrebné zakúpiť pre dieťa lístok v hodnote 6 €. Za pochopenie ďakujeme.
Samotné vstupenky je možné vyzdvihnúť si výhradne vo vinárstve Karpatská Perla, Nádražná
57, Šenkvice, a to:
21.8.2021 /sobota/
*Vrátenie vstupeniek je možné iba pri obzvlášť závažných a nepredvídateľných
skutočnostiach. Pri vrátení vstupenky účtujeme storno poplatok vo výške 20 % z jej
nominálnej hodnoty (25/6 €).

Organizátor:
OZ Chute Malých Karpát
Nádražná 1002/57, 900 81 Šenkvice

IČO: 505 809 22 / DIČ: 212 046 2817
IBAN: SK78 0200 0000 0037 9242 0153
MV SR: VVS / 1-900 / 90-49755

ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK
Online predaj vstupeniek na podujatie Pekné víno s rozhľadom 21.8.2021 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 2. júla do 20.augusta 2021 do 12:00.

Organizátor:
OZ Chute Malých Karpát
Nádražná 1002/57, 900 81 Šenkvice

IČO: 505 809 22 / DIČ: 212 046 2817
IBAN: SK78 0200 0000 0037 9242 0153
MV SR: VVS / 1-900 / 90-49755

