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Pozvánka na
e-Procházku časem 2021
S NABÍDKOU VÍN

(nabídka vín platí od 16. 2. do 26. 3. 2021)

Vážení příznivci Znovínu, milovníci vín,

v tomto zimním období, v prvních únorových dnech, jsme byli vždy zvyklí si společně užít
Procházku časem, tedy bohatou a zajímavou ochutnávku starších i mladších vín, díky které
jste získali povědomí o vývoji Vašich vín v archivech a zároveň díky které jste vždy mohli ochutnat a nakoupit první šarže vín mladých. V letošním roce se ze známých důvodů není možné
osobně potkat u nás v Louckém klášteře ve Znojmě a společně degustovat krásná vína, a proto
jsme si pro vás připravili, podobně jako u již několika předchozích tradičních akcí, elektronickou variantu, tedy e-Procházku časem 2021.
Z našich archivních i výrobních sklepů jsme sestavili akční nabídku celkem dvanácti
atraktivních vín. Polovina jsou vína starších ročníků, která jsou v optimální chuťové zralosti
a druhá šestice jsou zcela nová vína ročníků 2019 a 2020, která jsou ve většině případů z prvních tzv. panenských sklizní. Vybraná vína je možné v období od 16. února do 26. března
2021 objednávat a nakupovat za akční ceny.
Abychom mohli alespoň nějakou formou být při degustaci starších i mladších vín spolu,
připravili jsme pro Vás záznam degustace, ve které Vám jednotlivá vína představíme a okomentujeme. Od 16. února 2021 si budete moci na našem webu a kanálu YouTube toto video pustit
a ochutnat tak s námi vína, která symbolizují dlouholetou tradici Znovínu i krásu nových
ročníků.
Doporučujeme si vína předem objednat na našem e-shopu www.znovin.cz, nebo pomocí přiloženého objednávkového listu a ochutnat si je souběžně s naší e-Procházkou
časem na webu.

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 mailem (louka@znovin.cz).
Způsoby doručení zboží a platby za něj, jsou popsány níže. Připomínáme, že objednávku
vín z e-Procházky časem lze kombinovat i s ostatními víny z aktuální nabídky. Při nákupu akčních vín jsou pro Vás zachovány bonusové systémy, na které jste u nás zvyklí.
Uvedené ceny vín platí pro všechny zákazníky. O fungování bonusového systému se dozvíte
více v našem tištěném katalogu nebo na webu. Pro objednání vín přes internet je možné využít
okamžitou úhradu přes platební bránu 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 za akční ceny od 16. 2. do 26. 3. 2021 přímo
v prodejně v Louckém klášteře (515 267 237, louka@znovin.cz), kde také nabízíme všechna vína
a vinařské předměty uvedené v Katalogu vín, služeb a informací.
Provozní doba: 7. 1. 2021–28. 2 2021: Po–Pá 9.00–18.00, So 9.00–12.00, 1. 3. 2021–30. 12. 2021:
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, způsoby a podmínky prodeje na našem webu a sociálních sítích.

b) Uložení do boxů v Moravském sklípku v Šatově

Majitelům privátních boxů v Moravském sklípku v Šatově budou vína opatřená navíc visačkou a doplněna do privátního archivu dle vyplněného „Objednávkového listu“; současně vystavíme fakturu. 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 čase dodání.
Objednávky je možné dovézt na jedno místo i pro dva a více odběratelů v celkové hodnotě nad
5 000 Kč.

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 za zboží je
možná předem převodním příkazem, nebo na dobírku plat- Ceník přepravy vína
Celková cena
bou kurýrovi hotově nebo kartou. Obvyklá doba dodání je Dodávka –
počet kartonů
za doručení
4 pracovní dny od objednání.
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
3–4
200 Kč   100 Kč
kartonu: 0,75 l – 6 lahví, 0,5 l – 9 lahví, 0,187 l – 25 lahví,
5–6
230 Kč   115 Kč
sekty – 6 lahví, Robinia – 6 lahví, ledové a slámové 0,2 l –
12 lahví.
7–8
350 Kč   175 Kč
Ceník platí i pro kombinace výše jmenovaných typů
9–10
390 Kč   195 Kč
lahví v jednom kartonu.

e) Vyzvednutí vín ve výdejních místech

Nabízíme vám možnost vyzvednout si objednané víno ve 28 výdejních místech po celé
České republice. Souběžně s dodáním objednaného vína do výdejního místa vám zašleme
email s informací, kdy bude možné si jej vyzvednout. Vzhledem k možnosti změn v souvislosti
se současnou situací sledujte aktuální informace k výdejním místům přímo na našem webu,
nebo v e-shopu.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Obecné informace a podrobnosti týkající e-Procházky časem 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 také sociální sítě Facebook
(@Znovín Znojmo) a Instagram (@znovinznojmo_official). Pravidelně zde aktualizujeme informace o konaných akcích a můžete se zde také dozvědět informace z dění ve Znovínu.
Děkujeme za váš čas a přízeň a pevně věříme, že příští konání Procházky časem proběhne
již ve standardním formátu a budeme se moci potkat osobně při degustaci v Louckém klášteře.

Kompletní nabídku našich vín a dárkových předmětů zakoupíte na e-shopu
www.znovin.cz.
Vína vám doručí buď kurýr
firmy Messenger, nebo naše
Rozvážková služba (nad 5 000 Kč
zdarma). Objednávky si také můžete vyzvednout ve výdejních místech po celé České republice.

