
 

 

 

Věrnostní program (slevové kupóny) 

Princip věrnostního programu  

Hosté, kteří využívají našich služeb (Vinný sklep, Pension Archa, Vinný Domek) od nás pravidelně obdrží 

slevový kupón při každé jejich návštěvě, nárok na slevový kupon má každý člen skupiny.  Slevové kupóny mohou 

následně využít při další objednávce a uplatnit  slevu znázorněnou na samotném kupónu (5%, 7% a max. 10%) 

na všechny námi nabízené služby. Jeden slevový kupon lze uplatnit max. pro 2 osoby. Pro větší objednávku 

(větší počet osob) je nutné mít odpovídající počet kupónu (příklad 16 osob v objednávce = min. 8 kuponů). 

Kupóny lze darovat a jsou přenosné, nutné jen přihlásit vaši mailovou adresu.  

Jak využít slevový kupón: 

1. Přihlášení vaší emailové adresy do věrnostního programu na www.ukonselu.cz  (pro objednávky) 

2. již jste obdrželi některý z 3 druhů kuponu  

3. zašlete nám nezávaznou objednávku z rezervačního formuláře, nebo na některou z našich mailových 

adres (vaše mailová adresa musí již být přihlášena, bod č.1) 

4. potvrďte objednávku, uplatněte slevu  a rezervujte uhrazením zálohy ve výši 50% 

5. při příjezdu předložíte požadovaný počet kupónu a doplatíte zbytek ceny snížený o výši slevy  

6. navíc obdržíte další slevové kupony s vyšší hodnotou slevy až do max. výše 10%!!! 

Jsou 3 druhy kupónů: 

1. kupon se slevou 5% (obdržíte automaticky po první návštěvě u nás, nebo na vyžádání) 

2. kupon se slevou 7%   

3. kupon se slevou10% 

Na co vše využít slevu: 

- služby Vinného sklepa U Konšelů (degustace, celovečerní programy, akce, oslavy, cimbál, 

průvodcovství, výhodné balíčky s ubytováním, exkurze a putování) 

- služby Pensionu Archa (ubytování, pobyty a balíčky) 

- služby Vinného Domku v Mikulově (pronájem, ubytování, balíčky a pobyty) 

Přihlášením do věrnostního programu dáváte svolení se zasíláním newsletterů na vámi uvedenou mailovou 

adresu, kdy vás budeme max. 1-2 měsíčně informovat o chystaných novinkách v Mikulově a okolí.  

Členství ve věrnostním programu je zcela zdarma a je dobrovolné. Z věrnostního programu se můžete kdykoliv 

odhlásit a zrušit tím odebírání newsletteru, nadále však nebudete moci využívat poskytovaných slev. Slevy ze 

slevového kupónu nelze uplatnit v kombinaci s jinou nabízenou slevou.  Bez potvrzené mailové rezervace nelze 

uplatnit slevu!  V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

Děkujeme za vaši přízeň a budeme se na vás opět těšit u nás v Mikulově.   

 

Všeobecné podmínky věrnostního programu vstupují v platnost dnem 1. 4. 2014 a mohou být kdykoliv 

změněny.  

 

http://www.ukonselu.cz/

