LOUCKÝ KLÁŠTER, autor Pavel Filip, dílo je součástí obrazové galerie v Louckém klášteře ve Znojmě

PODZIMNÍ e-PUTOVÁNÍ
SE ZNOVÍNEM
2020
S NABÍDKOU VÍN

(nabídka vín platí od 28. 10. do 20. 12. 2020)

Vážení příznivci Znovínu, milovníci vín,

každoročně na podzim připravujeme Putování po archivních sklepích Znovínu Znojmo, a.s.
Na jaře letošního roku jsme vzhledem k epidemiologické situaci, která zavládla, připravili
e-Putování po vinicích Znojemska, které využila i široká zákaznická veřejnost. Na základě pozitivních ohlasů a s ohledem na stále nejasnou všeobecnou dobu, jsme se rozhodli v tomto směru
pokračovat i letos na podzim.
Pro všechny jsme vybrali 24 zajímavých vzorků vín za výhodnější akční ceny, které platí od 28. 10.
do 20. 12. 2020. Navíc jsme k nim vytvořili sérii krátkých videí, ve kterých vám jednotlivé vzorky
představí naši kolegové.
Zákazníkům, kteří splnili podmínku sledovaných odběrů od 1. 9. 2019 do 1. 9. 2020 v minimální
hodnotě 6 000 Kč, nabízíme bonus formou individuální ochutnávky vín v Návštěvnickém centru,
sklepení a zastřešené venkovní části nádvoří Louckého kláštera s dostatkem volných míst k sezení.
Široká zákaznická veřejnost má možnost si celou degustační kartu, či jednotlivé vzorky individuální ochutnávky zakoupit na místě.

A. E-PUTOVÁNÍ S NABÍDKOU VÍN

(pro širokou zákaznickou veřejnost, od 28. 10. 2020)

Pro e-Putování doporučujeme:
1.	Nákup Ochutnávkové kolekce vín za zvýhodněnou cenu, to je všech 24 vín po jedné lahvi
(není nutné, ale doporučujeme). Při objednání Ochutnávkové kolekce vín vám k zásilce přibalíme jako dárek 4 druhy vín v balení 0,187 l).
2.	Mít k dispozici některé z elektronických zařízení (počítač, telefon, tablet, chytrou televizi)
a spuštění:
• webových stránek Znovínu (www.znovin.cz) s nabídkou videí k e-Putování
• nebo elektronického osobního Asistenta Znovínu (podrobnosti v bodu 5 níže)
3.	V případě, že jste využili zvýhodněnou cenu a zakoupili Ochutnávkovou kolekci, se s námi
můžete směle pustit do ochutnávky. Pokud využijete některý z komunikačních kanálů,
můžete navázat spojení s vašimi přáteli a užít si třeba společnou virtuální degustaci. Zda si
ji rozdělíte na více částí, nebo ji zvládnete najednou, je na vašem zvážení. V případě, že ještě
nemáte co ochutnávat, prohlédněte si videa, ve kterých vám naši kolegové ochutnávaná vína
představí, a na základě získaných informací můžete objednávat 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
stažení na uvedeném QR kódu.

B. INDIVIDUÁLNÍ OCHUTNÁVKA V LOUCKÉM
KLÁŠTEŘE VE ZNOJMĚ

(forma individuální ochutnávky vín s dostatkem volných míst k sezení v Návštěvnickém
centru, sklepení a zastřešené venkovní části nádvoří Louckého kláštera)
Pro zákazníky, kteří splnili podmínku sledovaných odběrů od 1. 9. 2019 do 1. 9. 2020 v minimální hodnotě 6 000 Kč a byli by za standardních podmínek pozváni na klasické putování
po sklepích, přikládáme věrnostní bonus – poukázku na bezplatnou ochutnávku všech
24 vzorků vín, které jsou předmětem této nabídky. Poukázka platí pro dvě osoby v období
od 28. 10. do 20. 12. 2020. Ostatní zákazníci mají možnost si celou degustační kartu, nebo
jednotlivé vzorky vín individuální ochutnávky zakoupit na místě. Ochutnávka bude připravena

v Návštěvnickém centru Louckého kláštera ve Znojmě, které bude mimořádně otevřeno od
středy 28. 10. denně až do 20. 12. 2020 od 13.00 do 18.00 hodin.
Ti z vás, kteří využijí možnosti individuální ochutnávky nabízených 24 vzorků vín,
mohou navštívit Loucký klášter – Návštěvnické centrum, kde obdrží k jednomu unikátnímu registračnímu kódu dvě degustační karty.
• Na ochutnávku se nemusíte předem přihlašovat, můžete přijít kterýkoliv den.
• K jednomu unikátnímu registračnímu kódu obdržíte dvě degustační karty. Na každé kartě
jsou vyznačena konkrétní vína z předložené nabídky 24 vzorků. Ochutnávku můžete absolvovat v jeden den, nebo si ji rozložit i na více dnů až do 20. 12. 2020.
• Degustační množství ochutnávaného vína je 0,25 dcl, tedy čtvrt decilitru.
• Při ochutnání všech 24 vzorků na jednu degustační kartu tedy zdegustujete 6 dcl vína.
• Vína si můžete ochutnat v libovolném pořadí. Každý kupon lze uplatnit pouze na víno, které
je na něm uvedené.
• V šechna vína si ochutnáte individuálně, bez odborného výkladu. Informace k vínům v tištěné podobě obdržíte v Návštěvnickém centru v Louckém klášteře, kde lze zhlédnout i krátká
informační videa k jednotlivým vzorkům.
• Ve vybrané dny budou přítomni i odborníci z různých oddělení naší společnosti, kteří budou
připraveni odpovídat na vaše dotazy. Konkrétní termíny a jména budeme postupně zveřejňovat na našem webu a facebookovém profilu.
• Pokud vás chce ochutnávat více, nebo chcete ochutnat jen vybrané druhy vín, a to i ve větším
množství, lze si jednotlivé vzorky vín dokoupit.

VŠEOBECNÉ INFORMACE K OBJEDNÁVÁNÍ
A NÁKUPU VÍN

Pokud budete chtít objednávat vína z nabídky, můžete využít náš e-shop, elektronického osobního Asistenta Znovín nebo přiložený „Objednávkový list“, který nám můžete zaslat poštou
(ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Šatov 404, 671 22 Šatov) nebo oskenovaný e-mailem (louka@znovin.
cz). Způsoby doručení zboží a platby za něj, jsou popsány níže. Připomínáme, že objednávku vín
z e-Putování lze kombinovat s ostatními víny z běžné nabídky a za nákup všech vín získáváte
bonusové body. O fungování bonusového systému se dozvíte více v našem tištěném katalogu
nebo na webu. Vedle stávajících způsobů objednávání vín přes internet je možné využít okamžitou úhradu přes platební bránu – placením kartou nebo převodem přímo na webových stránkách prostřednictvím internetového bankovnictví. Pro aktuální informace sledujte náš web.
DOPORUČENÍ: Vzhledem k tomu, že lahve jsou baleny běžně po šesti kusech a půllitrové lahve
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

Budete-li mít zájem, můžete si vybraná vína koupit od 28. 10. do 20. 12. 2020 přímo v prodejně v Louckém klášteře (515 267 237), kde také nabízíme všechna vína a vinařské předměty
uveřejněné v Katalogu vín, služeb a informací.
Prodejní doba Po–Pá 9.00–18.00, So, Ne 9.00–12.30, 13.00–18.00
V případě zavedení nových hygienických opatření sledujte aktuální prodejní dobu a způsoby a podmínky prodeje na našem webu.

b) Uložení do boxů v Moravském sklípku v Šatově

Majitelům privátních boxů v Moravském sklípku v Šatově budou vína, opatřená navíc visačkou, doplněna do privátního archivu dle vyplněného „Objednávkového listu“; současně vy-

stavíme fakturu. Vína budeme ukládat do boxů v průběhu prosince a ledna. Při objednávání
pozor na kapacitu boxu, aby se vám víno do boxu vešlo!

c) Rozvážková služba – celkové množství vín v ceně nad 5 000 Kč

Víno vám dovezeme postupně dle přijatých objednávek zdarma na adresu uvedenou
v „Objednávkovém listu“. Nezapomeňte uvést také telefonní číslo pro dohodu na čas a místo
předání. Objednávky mohou být na jedno místo kumulovány od dvou nebo více odběratelů.
Pro doručení do vánočních svátků objednávejte vína tímto způsobem nejpozději do 6. 12. 2020.

d) Dodávka kurýrní službou MESSENGER po celé ČR

Nabízíme vám možnost doručení vín pomocí kurýrní služby Messenger. Poštovné se odvíjí
od počtu objednaných kartonů, tedy čím více jich objednáte, tím výhodněji vychází. Víno je
možné doručit na jakékoli místo v ČR. Kurýr zákazníky kontaktuje před doručením, které
probíhá v pracovních dnech mezi 8–17 hodinou. Platba
Ceník přepravy vína
za zboží je možná předem převodním příkazem, nebo
na dobírku platbou kurýrovi hotově a ve většině případů i Dodávka –
Celková cena
za doručení
kartou. Obvyklá doba dodání je 4 pracovní dny od objed- počet kartonů
nání. Při zasílání bonusových, či jiných vinařských před- na jednu adresu
mětů, je účtován jednotný poplatek 80 Kč, který se přičítá 1–2
160 Kč 80 Kč
k poštovnému. Počet lahví, které se vejdou do jednoho kar200 Kč 100 Kč
tonu: 0,75 l – 6 lahví, 0,5 l – 9 lahví, 0,187 l – 25 lahví, sekty 3–4
– 6 lahví, Robinia – 6 lahví, ledové a slámové 0,2 l – 12 lahví. 5–6
230 Kč 115 Kč
Ceník platí i pro kombinace výše jmenovaných typů lahví
350 Kč 175 Kč
v jednom kartonu. Pro doručení do vánočních svátků ob- 7–8
jednávejte vína tímto způsobem nejpozději do 6. 12. 2020.
9–10
390 Kč 195 Kč

e) Vyzvednutí vín ve výdejních místech

Nabízíme vám možnost vyzvednout si objednané víno ve 27 výdejních místech v České
republice. Souběžně s dodáním objednaného vína do výdejního místa vám zašleme písemné
vyrozumění s informací, kdy byla vína odeslána. Vzhledem k termínu tisku této „pozvánky“
a reálné možnosti změn v souvislosti se současnou situací sledujte aktuální informace k výdejním místům přímo na našem webu, nebo v e-shopu.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Organizace prodeje i individuálních ochutnávek v Louckém kláštere se bude maximálně
podřizovat aktuálním platným nařízením v souvislosti s výskytem COVID-19, které bude
nutné dodržovat. V případě zavedení nových hygienických opatření sledujte aktuální informace a způsoby a podmínky prodeje na našem webu.
V areálu Louckého kláštera je otevřena prodejna sudových vín, sýrů a dalších pochutin k vínu.
Prodejní doba: Po–Ne 8.00–12.30, 13.00–18.00
Najdete zde také prodejnu ovoce a zeleniny ze Znojemska přímo ze sadů ve Stošíkovicích
na Louce. Prodejní doba: Po–Ne 9.00–13.00, 13.30–18.00.
Děkujeme za váš čas a přízeň.
Obecné informace a podrobnosti týkající se individuální ochutnávky
Vám poskytneme na:
tel.: 515 266 620 (recepce Šatov).
Informace k objednávkám poskytneme na:
tel.: 515 266 622 (Šatov – rozvážková služba)
tel.: 515 267 237 (Loucký klášter – všechny ostatní způsoby distribuce).

