REZERVAČNÍ PODMÍNKY NA CIMBÁLOVOU MUZIKU
pro rok 2018

1. VSTUPENKA
Rezervace je platná při celkové objednávce služeb v minimální hodnotě 1000Kč .
Rezervace se stává závaznou až po obdržení platby na účet naší společnosti.
Rezervace uzavíráme 2 dny před termínem akce.

2. NABÍDKA SLUŽEB – OBJEDNÁVKA V HODNOTĚ MIN. 1000Kč/SKUPINU
A) CENA VSTUPENKY 150Kč/osoba (zahrnuje welcomedrink, degustační sousto)
B) SKLEPNÍ POHOŠTĚNÍ - DLE NABÍDKY
C) PŘEDPLACENÝ KREDIT UPLATNÍTE VE SKLEPĚ ZA ÚTRATU( obdržíte v dané hodnotě
Tolary – slouží k ochutnávce vín po jednotlivých vzorcích, k nákupu vína nebo
občerstvení ).

Zaplacením, získáváte jistotu míst ve sklepě s hudební produkcí.
Hromadné místenky u stolů (týká se větších skupin) jsou garantovány pokud příjdete v
čase 19-20 hod.
Po 20 hodině nemůžeme hromadné 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 7 dnů před termínem akce Vám bude elektronicky zaslána vstupenka,
kterou se prokážete ve sklepě při vstupu na akci.
3. 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,
předplacený kredit vyčerpáte za útratu ve sklepě.

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

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 1.4.2018

