Podmínky akce Luxusní zážitek – poukaz na ubytování v hotelu Nutrend World v hodnotě 2 000 Kč:
1. Poukaz obdrží zákazník na základě zakoupení kvalifikovaného produktu u společnosti T.S.BOHEMIA a.s.,
aktuální seznam produktů zařazených do akce naleznete vždy na stránce www.tsbohemia.cz/luxusni-zazitek
2. Platnost akce je od 3.5.2020 do 31. 5. 2021 nebo do vyčerpání voucherů vyčleněných pro tuto akci.
3. Pobyt je nutné uskutečnit nejpozději do 30. 9. 2021.
4. Vydavatelem poukazu je Nutrend D.S., a.s., Chválkovice 604, Olomouc 779 00.
5. Zákazník obdrží poukaz v elektronické podobě na e-mail uvedený při nákupu kvalifikovaného produktu, a to
nejpozději do 7 dnů od nákupu kvalifikovaného produktu.
6. Hodnota poukazu je 2 000 Kč.
7. Elektronický poukaz neboli číslo poukazu ve tvaru XXXX-XXXXXX-XXXX, které obdržíte e-mailem je určené
výhradně pro rezervaci pobytu přes e-mail: recepce@nutrendworld.cz nebo telefonicky na hotelové recepci
tel: 583 842 501.
8. Na každou rezervaci je možné uplatnit pouze jeden poukaz.
9. Poukazy a slevy nelze sčítat.
10. Poukaz nelze vyměnit za hotovost, nevyužitá část poukazu propadá bez náhrady.
11. Dodatečné započtení poukazu na již provedené rezervace není možné.
12. Poukaz nelze využít na pobytové balíčky v aktuální nabídce, dárkové poukazy a zvýhodněné nabídky
ubytování uvedené na webu nutrendworld.cz a partnerských ubytovacích portálech.
13. Poukaz lze uplatnit výhradně a pouze na ubytovací služby o délce 2 a více nocí dle aktuální dostupnosti.
Nelze jej využít na ostatní hotelové služby.
14. Základní cena ubytování pro 2 osoby na 1 noc, na kterou lze uplatnit poukaz ve výši 2 000 Kč:
• Pokoj SUPERIOR 2 514 Kč / noc
• Pokoj DELUXE 3 352 Kč / noc
• Pokoj SUNSET 2 933 Kč / noc
15. Ubytování zahrnuje snídani pro 2 osoby, neomezený vstup do fitness a welcome drink při příjezdu.
16. Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek
poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.
17. Pro využití služeb jsou platné Všeobecné obchodní podmínky https://nutrendworld.cz/vseobecne-obchodnipodminky a ubytovací řád https://nutrendworld.cz/ubytovaci-a-reklamacni-rad.
18. Informace o hotelovém komplexu Nutrend World a jeho službách naleznete na webu www.nutrendworld.cz.
19. Poskytování služeb hotelu Nutrend World se řídí aktuálními vládními protiepidemickými opatřeními a
nařízeními.
20. V případě, že vám poukaz ve stanovené době nedorazil kontaktujte marketing@tsbohemia.cz.

