REZERVAČNÍ PODMÍNKY NA CIMBÁLOVOU MUZIKU
pro rok 2019
1. REZERVACE MÍST = PLATBA PŘEDEM = ČÁSTKA 300KČ/OSOBA
ČÁSTKA 300KČ OBSAHUJE:
- VSTUPENKU NA CIMBÁLKU V HODNOTĚ 150 KČ ( v ceně vstupného je zahrnuto
neutralizační sousto k dispozici na stolech, welcome drink)
- DEGUSTAČNÍ SKLENIČKU V HODNOTĚ 50KČ
- 20 KS TOLARŮ V HODNOTĚ 100 KČ (Tolary slouží k ochutnávce vín na baru,
lze je směnit za nákup vín v lahvích nebo občerstvení)
Rezervace se stává závaznou až po obdržení platby na účet naší společnosti. Nutno dodržet
termín splatnosti na faktuře. Pokud platbu neobdržíme, slíbené rezervace míst negarantujeme.
Rezervace uzavíráme 2 dny před termínem akce.

2. NABÍDKA DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB :
B) DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM VALTICKÉHO PODZEMÍ SI PŘEDEM OBJEDNAT
SKLEPNÍ POHOŠTĚNÍ - DLE NABÍDKY

Zaplacením, získáváte jistotu míst ve sklepě s hudební produkcí.
Místenky u stolů jsou garantovány pokud příjdete v čase 19-20 hod.
Po 20 hodině nemůžeme místenky u stolů již garantovat. (Obsadíte volná místa, tak jak
budou ve sklepě k dispozici).
Sklep, kde bude hrát cimbálka bude otevřen pro veřejnost nejpozději od 19 hod.

3. Manuál pro objednávku služeb :
Valtické Podzemí s.r.o. , e-mail : info@valtickepodzemi.cz, tel.: + 420 723 600 4234

1.V případě zájmu o rezervační vstupenku (jistotu místa ve sklepě,kde hraje cimbálka),
prosím zašlete Vaše fakturační údaje z důvodu vystavení zálohové faktury.
2.Nejpozději 5 dnů před termínem akce Vám bude elektronicky zaslána vstupenka,
kterou se prokážete ve sklepě při vstupu na akci. (tisk vstupenky není nutný, stačí
elektronická verze).
3. Tolary 20ks + Degustační skleničku obdržíte ve sklepě při vstupu u našich Sklepiérů.
4. V případě zájmu o zajištění sklepního pohoštění z naší nabídky služeb, pošlete Vaši
objednávku nejpozději 7 dnů před termínem akce.
4 .Případné změny v počtu osob ve skupině – peníze nebude již možné vracet zpět, ve
sklepě obdržíte Tolary, které lze směnit za jídlo a víno.

4. STORNO POPLATKY:
Zrušení rezervace musí být provedeno nejpozději 14 dnů před termínem akce.
Zaplacená částka bude vrácena na předem oznámený bankovní účet.
Po této době Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50% z uhrazené částky.

5. PROVOZNÍ INFORMACE VALTICKÉHO PODZEMÍ :
PLATBA : HOTOVOST, MĚNA EURO ( dle aktuálního kurzu ve sklepě)
PLATEBNÍ KARTY
Případné změny vyhrazeny.

Děkujeme Vám, že respektováním těchto podmínek pomůžete ke
spoluvytvoření krásných a nezapomenutelných chvil strávených v labyrintu
historických vinných sklepů
- Valtické Podzemí Vaše vinařská adresa : Vinařská č. 47, Valtice 69142

Platnost od 10.1.2019

