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Vážení milovníci vín,
v letošním roce jsme pro vás opět připravili Jarní e-Putování po vinicích, jako náhradu za naši 
tradiční akci Putování po vinicích Znojemska. Natočili jsme sérii videí, ve kterých vám předsta-
víme kolekci osmnácti vín. Komentáře k vínům se opět ujali naši zkušení kolegové, od kterých 
se dozvíte mnoho zajímavých informací, týkajících se jak vín samotných, tak všeobecného dění 
v našem vinařství a na vinicích. Díky tomu s námi můžete virtuálně poznávat místa, kde vzni-
kají vína nejen ze Znovínu Znojmo, ale i z firmy Vinné sklepy Lechovice. 
Doporučujeme si vína objednat předem na našem e-shopu a vychutnat si je s rodinou, či přáteli 
za doprovodu videí, která slibují nejen zajímavé komentáře, ale i krásné vizuální záběry na kra-
jinu Znojemska a Hustopečska.
Pro všechny naše zákazníky  jsme  připravili  osmnáct  vín  za  zvýhodněné  ceny,  které  platí 
od 13. května do 30. června 2021. Vína si můžete objednat v sadě jako tzv. „Ochutnávkovou ko-
lekci vín“ (OKV), ke které obdržíte navíc dárek tři lahvičky dalších vín o objemu 0,187 l, nebo si 
můžete vybrat pouze vína, která vás zaujala podle vašich preferencí a objednat si je za výhodné 
ceny samostatně. 
Zákazníkům, kteří splnili v časovém rozmezí od 1. ledna 2020 do 1. dubna 2021 mini-
mální sledovaný odběr 6 000 Kč a jsou registrováni v našem bonusovém systému, přičteme 
mimořádně 35 bonusových bodů k zákaznickému číslu, na kterém byl odběr splněn (body 
jsou nepřenosné). Do bonusového systému zařadíme po dobu platnosti akčních cen (13. 5.–30. 
6. 2021) mimo již zavedené odměny i vína, která jsou součástí Jarního e-Putování. Body vám 
budou přičteny k 11. 5. 2021. Neuskutečněné Putování po vinicích Znojemska si tak můžete 
vynahradit příjemným bonusem k vašemu nákupu. 

PRO E-PUTOVÁNÍ DOPORUČUJEME:
1.   Nákup „Ochutnávkové kolekce vín“ za zvýhodněnou cenu, tedy všech 18 vín po jedné lahvi 

(není nutné, ale doporučujeme).
2.   Mít k dispozici některé z elektronických zařízení (počítač, telefon, tablet, chytrou televizi) 

pro spuštění videí, která budou od 13. května na:
  • webových stránkách Znovínu (www.znovin.cz) s nabídkou vín k Jarnímu e-Putování;
  • YouTube kanále ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., playlist Jarní e-Putování po vinicích 2021;
  • elektronickém Asistentovi Znovín (viz. níže).
   K videím se můžete vrátit i po skončení e-Putování, budou k dispozici ke zhlédnutí neome-

zenou dobu.
3.   Jestliže jste využili zvýhodněných cen a zakoupili jste „Ochutnávkovou kolekci vín“, tak se 

můžete směle pustit do degustace. Jestliže jste vína zatím neobjednali, pusťte si videa a po-
slechněte si komentáře našich kolegů a vyberte si vína, která vás zaujala.

4.    Pomocníkem při ochutnávání vín může být i náš elektronický osobní Asistent Znovín – 
mobilní aplikace, která vám umožní hodnotit vína během degustace, psát si 
k nim poznámky, kdykoli se k nim vracet a případně jeho prostřednictvím 
posílat objednávky. Stejně  jako na webu, objevíte  i  zde přehledný seznam 
vín a také videa k jednotlivým vínům z nabídky e-Putování. Elektronického 
Asistenta Znovín najdete na webové adrese: asistent.znovin.cz nebo je ke sta-
žení na uvedeném QR kódu.

VŠEOBECNÉ INFORMACE K OBJEDNÁVÁNÍ A NÁKUPU VÍN:
Pokud budete chtít objednávat vína z nabídky, můžete využít náš e-shop www.znovin.cz, elek-
tronického osobního Asistenta Znovín nebo přiložený „Objednávkový list“, který nám vypl-
něný můžete zaslat poštou na adresu: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Šatov 404, 671 22 Šatov, nebo 
oskenovaný na e-mail. 



Oskenované objednávky na rozvážkovou službu zasílejte na e-mail: rozvazkova@znovin.cz 
a objednávky na všechny ostatní způsoby distribuce zasílejte na e-mail: louka@znovin.cz.
Způsoby doručení zboží a platbu za něj jsou popsány níže. Připomínáme, že objednávku vín 
z Jarního e-Putování lze kombinovat i s ostatními víny z aktuální nabídky. Při nákupu 
akčních vín jsou pro vás zachovány bonusové systémy, na které jste zvyklí. Uvedené 
ceny vín platí pro všechny zákazníky. O fungování bonusového systému se dozvíte více 
v našem tištěném katalogu nebo na webu.
Při objednání vín přes internet je možné využít okamžitou úhradu přes platební bránu, nebo 
převodem přímo na webových stránkách prostřednictvím internetového bankovnictví.
DOPORUČENÍ: Vzhledem k tomu, že lahve o objemu 0,75 l jsou baleny po šesti kusech a lahve o ob-
jemu 0,5 l po devíti kusech v kartonu, doporučujeme při nakupování většího množství stejného vína 
zaokrouhlit nákup vína na celé kartony.

VÍNO JE MOŽNO ZAKOUPIT NĚKOLIKA ZPŮSOBY:
a) Přímý prodej v Louckém klášteře
Tel.: 515 267 237, e-mail: louka@znovin.cz
Vybraná vína si můžete zakoupit od 13. 5. do 30. 6. 2021 za akční ceny v prodejně v Louckém 
klášteře, kde také nabízíme všechna vína z naší nabídky a vinařské předměty.
Provozní doba: Po–Pá 9.00–18.00, So, Ne, svátek: 9.00–12.30, 13.00–18.00.
V  případě  zavedení  nových  vládních  opatření  sledujte  aktuální  prodejní  dobu,  způsoby  a  podmínky 
prodeje na našem webu a sociálních sítích.

b) Rozvážková služba – celkové množství vín v ceně nad 5 000 Kč
Tel.: 515 266 622, e-mail: rozvazkova@znovin.cz
Víno  vám  dovezeme  zdarma,  postupně  dle  přijatých  objednávek,  na  adresu  uvedenou 
v  „Objednávkovém  listu“,  nebo  v  e-shopové  objednávce.  Nezapomeňte  uvést  také  telefonní 
číslo pro dohodu na čase dodání. Objednávky je možné dovézt na jedno místo i pro dva a více 
odběratelů v celkové hodnotě nad 5 000 Kč.

c) Dodávka kurýrní službou MESSENGER po celé ČR
Tel.: 720 979 887, e-mail: moudra@znovin.cz
Nabízíme  vám  také  možnost  doručení  vín  pomocí  kurýrní  služby  Messenger.  Poštovné  se 
odvíjí od počtu objednaných kartonů. Víno je možné doručit na jakékoli místo v ČR. Kurýr 
zákazníky  kontaktuje  před  doručením,  které  pro-
bíhá  v  pracovních  dnech  mezi  8–17  hodinou.  Platba 
za  zboží  je  možná  předem  převodním  příkazem,  on-
line kartou, nebo na dobírku platbou kurýrovi hotově, 
nebo kartou. Obvyklá doba dodání  je 4 pracovní dny 
od  objednání.  Při zasílání bonusových, či jiných 
vinařských předmětů je účtován jednotný poplatek 
80 Kč, který se přičítá k poštovnému.  Počet  lahví, 
které  se  vejdou  do  jednoho  kartonu:  0,75 l  –  6  lahví, 
0,5 l – 9 lahví, 0,187 l – 25 lahví, sekty – 6 lahví, Robinia 
– 6 lahví, ledové a slámové 0,2 l – 12 lahví. Ceník platí 
i  pro  kombinace  výše  jmenovaných  typů  lahví  v  jed-
nom kartonu.

Ceník přepravy vína

Dodávka – počet 
kartonů na jednu 
adresu

Celková cena 
za doručení

1–2 160 Kč     80 Kč

3–4 200 Kč   100 Kč

5–6 230 Kč   115 Kč

7–8 350 Kč   175 Kč

9–10 390 Kč   195 Kč



d) Vyzvednutí vín ve výdejních místech
Tel.: 702 214 145, e-mail: iva.kelova@znovin.cz
Nabízíme vám možnost vyzvednout si objednané víno ve 29 výdejních místech po celé České 
republice. Doručení zásilek do výdejních míst je zdarma. Před dodáním objednaného vína vám 
zašleme e-mail s informací, kdy bude možné si jej vyzvednout. 
Vzhledem k možnosti změn v souvislosti se situací Covid-19 sledujte aktuální informace k výdejním mís-
tům přímo na našem webu, nebo v e-shopu.

e) Uložení do boxů v Moravském sklípku v Šatově
Tel.: 515 267 237, e-mail: louka@znovin.cz
Majitelům privátních boxů v Moravském sklípku v Šatově budou vína opatřena navíc visačkou 
a doplněna do privátního archivu dle  vyplněného „Objednávkového  listu“, nebo objednávky 
v e-shopu. Po zpracování objednávky vám zašleme fakturu k úhradě. Při objednávání si zkon-
trolujte kapacitu boxu, aby se vám víno do boxu vešlo.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
Obecné informace a podrobnosti týkající se Jarního e-Putování vám poskytneme 
na tel.: 515 266 620 (recepce Šatov), e-mail: info@znovin.cz.
Informace k objednávkám:
Šatov – rozvážková služba: tel.: 515 266 622, e-mail: odbyt@znovin.cz
Loucký klášter, Znojmo – všechny ostatní způsoby distribuce: 
tel.: 515 267 237, e-mail: louka@znovin.cz

Nezapomeňte sledovat naše webové stránky www.znovin.cz a sociální sítě Facebook (@Znovín 
Znojmo) a Instagram (@znovinznojmo_official). Pravidelně zde aktualizujeme informace o ko-
naných akcích a můžete se zde také dozvědět informace z dění ve Znovínu.

Děkujeme za váš čas a přízeň. Pevně věříme, že se již brzy potkáme 
na některé z našich akcí a společně si vychutnáme naše vína. 

asistent.znovin.cz  
MOBILNÍ APLIKACE, 

KTERÁ VÁM UMOŽNÍ:

• Hodnotit vína během degustace 
a psát si k nim poznámky. 

• Vína lze i jednoduše  
vyhledat podle čísla šarží 

na příkazovém řádku  
ve spodní části.

• Kdykoli se ke svým  
poznámkám vracet.

• Přímo odesílat  
objednávky.


