Vinice Šobes, autor Otakar Čemus, dílo je součástí obrazové galerie v Louckém klášteře ve Znojmě

e-Putování po vinicích
Znojemska s akční nabídkou vín
(nabídka vín platí od 4. 5. do 30. 6. 2020)
Vážení příznivci Znovínu, milovníci vín,
tradičně devatenáct let jsme s Vámi v květnu a červnu putovali po vinicích
Znojemska. Rádi bychom se s Vámi viděli v našem vínorodém kraji osobně,
procházeli se společně jarními vinicemi, ochutnávali a povídali si o znovínských vínech i v letošním roce. Než nám to situace umožní, připravili jsme pro
Vás alespoň e-Putování, skládající se ze série krátkých videí, ve kterých Vám
jednotlivé vzorky vín představí naši kolegové.

ZNOVÍN ZNOJMO si Vás dovoluje pozvat na

e-Putování po vinicích Znojemska
s akční nabídkou vín
která je platná od 4. května do 30. června 2020
V letošním roce jsme si pro Vás připravili e-Putování po vinicích Znojemska. Snahou této netradiční akce je přiblížit Vám některé znojemské viniční tratě, včetně těch, které nelze při klasickém
putování navštívit. Nachystali jsme pro Vás výběr osmnácti zajímavých vín z celé Znojemské
vinařské podoblasti.
Ještě, než se s námi vydáte na vlastní e-Putování, věnujte prosím pozornost několika zásadním
informacím:
1.	A bychom alespoň trochu vyvážili nemožnost fyzického putování, připravili jsme pro Vás
výhodnější akční ceny, které platí od 4. 5. do 30. 6. 2020. Tyto ceny platí pro všechny
zákazníky.
2.	Pro zákazníky, kteří splnili podmínku sledovaných odběrů od 1. 4. 2019 do 1. 4. 2020 v minimální hodnotě 6 000 Kč a byli by za standardních podmínek pozváni na klasické putování
po vinicích, přikládáme věrnostní bonus – poukázku na bezplatnou ochutnávku všech 18
vzorků vín, které jsou předmětem této nabídky. Poukázka platí pro dvě osoby na období
od 4. 5. do 24. 9. 2020. Začátek platnosti může být vzhledem k aktuální situaci posunut.
Ochutnávka bude připravena v Návštěvnickém centru Louckého kláštera ve Znojmě, které
bude otevřeno denně včetně sobot a nedělí od 9.00 do 18.00 hodin.
3. Objednávku lze kombinovat s ostatními víny z běžné nabídky.
4. Bonusové body získáte i za nákup vín z akční nabídky.
5.	Vedle stávajících způsobů objednávání vín přes internet je možné nově využít úhradu přes
platební bránu – placením kartou nebo převodem přímo na webových stránkách prostřednictvím internetového bankovnictví.
6.	Při objednání Ochutnávkové kolekce vín Vám k zásilce přibalíme naši praktickou pákovou
vývrtku zdarma.
7.	Pomocníkem při ochutnávání vín může být i náš nový 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 putování.
Elektronického Asistenta Znovín najdete na webové adrese asistent.znovin.cz
nebo je ke stažení na uvedeném QR kódu.
8.	Jakmile to bude možné, otevřeme naše ochutnávkové stánky na vinicích Šobes v Podmolí,
Staré vinice v Havraníkách a Návštěvnické centrum Znovínu v Louckém klášteře ve Znojmě.
Při osobní návštěvě těchto míst si budete moci ochutnat spousty zajímavých vín v nádherné
krajině vinic a Národního parku Podyjí. O otevření stánků Vás budeme informovat na našich
webových stránkách a facebookovém profilu.

E-PUTOVÁNÍ
Pro e-Putování doporučujeme:
1.	Nákup Ochutnávkové kolekce vín, to je všech osmnácti vín po jedné lahvi (není nutné, ale
doporučujeme). Připomínáme, že při objednání Ochutnávkové kolekce vín Vám k zásilce
přibalíme naši praktickou pákovou vývrtku zdarma.
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 7 výše)
3.	V případě, že jste 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 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.
OBJEDNÁNÍ A NÁKUP 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. Pro aktuální informace sledujte prosím náš web. Aukce malých šarží vín se letos nekoná.
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 za akční ceny od 4. 5. do 30. 6. 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. Aktuální prodejní dobu a způsoby a podmínky
prodeje sledujte prosím 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 vystavíme
fakturu. Vína budeme ukládat do boxů v průběhu července. Při objednávání pozor na kapacitu
boxu, aby se Vám víno do boxu vešlo!
Na našem webu v e-shopu bude nově možné platit přes platební bránu.
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.
Na našem webu v e-shopu bude nově možné platit přes platební bránu.

d) Dodávka firmou MESSENGER po celé ČR na dobírku – rychleji než Rozvážkovou
službou, maximálně však 10 kartonů
Pro zlepšení našich služeb v rychlosti doručení objednaného vína nabízíme možnost dodání
vína nejdéle do 4 pracovních dnů od zaplacení. Ceník platí za dodávky plných kartonů s lahvemi: 0,75 l – 6 lahví, 0,5 l – 9 lahví, 0,2 l – 25 lahví, Genus Regis 0,75 l – 6 lahví a 0,5 l – 9 lahví,
sekty – 6 lahví, Robinia – 6 lahví.
Ceník platí i pro kombinace výše jmenovaných typů lahví v jednom kartonu.
• Doručení: mezi 8–17 hodinou po celé České republice do 4 pracovních dnů od zaplacení.
• Kurýr kontaktuje telefonicky zákazníka při doručování vždy předem.
• Při objednávání vinařských předmětů účtujeme paušální poplatek 60 Kč.
Na našem webu v e-shopu bude nově možné platit přes platební bránu.
Ceník přepravy platný do 30. 6. 2020
Dodávka – počet kartonů na jednu adresu

Celková cena za doručení

1–2

160 Kč

3–4

200 Kč 100 Kč

5–6

230 Kč 115 Kč

80 Kč

7–8

350 Kč 175 Kč

9–10

390 Kč 195 Kč

f) Vyzvednutí vín ve výdejních místech
Nabízíme Vám možnost vyzvednout si objednané víno ve více než dvaceti 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 prosím aktuální
informace k výdejním místům přímo na našem webu, nebo v e-shopu.
Na našem webu v e-shopu bude nově možné platit přes platební bránu.
Děkujeme za Váš čas a přízeň.
Obecné informace Vám poskytneme na 	
Informace k objednávkám poskytneme na 	
						
						

tel.: 515 266 620 (recepce Šatov).
tel.: 515 266 622 (Šatov – rozvážková služba)
tel.: 515 267 237 (Loucký klášter – všechny
ostatní způsoby distribuce).

