Víno je ná‰ Ïivot
Staňte se členy Přátel Vinařství Volařík pro rok 2016!
Co získáte?
• garanci doručení všech vín ročníku 2015, které budou lahvovány v průběhu roku 2016 (6 kartonů, 36 lahví). Vína budou expedována ve
třech termínech roku 2016 (konec března, polovina června, konec září)
• v prvních dvou zásilkách získáte dárek
• v poslední dodávce bude jedno exkluzivní víno - pouze pro členy Přátel VV - podepsané zakladatelem vinařství Ing. Miroslavem Volaříkem
• dopravu na Vámi uvedenou adresu zdarma
• na kalendářní rok 2016 slevu ve výši 5 % na ubytování v Penzionu Volařík Dolní Dunajovice – www.penzionvolarik.cz
• na kalendářní rok 2016 slevu ve výši 5 % na objednávku dalších vín z Vinařství Volařík. Platí jen při osobním odběru na vinařství (Bezručova
30, Mikulov) nebo při objednávce přes eshop na www.vinarstvivolarik.cz (do poznámky stačí uvést Přítel VV 2016). Doprava je účtována dle
podmínek eshopu.
• volný vstup pro 2 osoby na Představení vín ročníku 2015, které proběhne 6. 8. 2016 v Křížovém sklepě v Mikulově

Co Vás to bude stát?
• čas na vyplnění níže uvedeného formuláře a jeho odeslání na svajdova@vinarstvivolarik.cz
• roční poplatek 10 000 Kč, které je nutno zaplatit v termínu 1. 11. 2015 - 12. 3. 2016, a to buď na vinařství hotově či kartou, nebo převodem na účet vinařství u KB - č.ú.: 86-1811930257/0100 do poznámky uveďte Přátelé VV 2016. Po zaplacení obdržíte kartičku člena Přátel
Vinařství Volařík.
Členství je dobrovolné, platí po dobu jednoho kalendářního roku. V průběhu roku není možné členství zrušit.
Změnu osobních údajů je povinen hlásit člen na mail svajdova@vinarstvivolarik.cz v nejkratším možném termínu.

Vinařství Volařík, Bezručova 30, 692 01 Mikulov
www.vinarstvivolarik.cz, www.facebook.com/vinarstvivolarik

Přátelé Vinařství Volařík - objednávka členství pro rok 2016
Jméno a příjmení:
Adresa pro zasílání vín:
Na tuto adresu bude také po zaplacení
zaslána kartička Přátel Vinařství Volařík pro rok 2016

Kontaktní telefon:
Členství uhradím:

Kontaktní mail:
hotově nebo kartou na vinařství v Mikulově

převodem na účet

Podpisem níže souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby členství,
souhlasím s podmínkami členství a prohlašuji, že jsem dosáhl/-a věku 18ti let.

podpis

