Verejný prísľub
podľa § 850 Občianskeho zákonníka

Spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE, a.s.
so sídlom SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, IČO: 31642322 IČ DPH: 2020435857 zapísané v obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, Sa.327/L, zastúpené:
Ing. Zuzanou Ďurinovou – člen predstavenstva, generálny riaditeľ
Zodpovedný za plnenie prísľubu:

Ing. Andrej Petráš – obchodný manažér
petras@therme.sk , tel.: 043 – 4913 864

sa v súlade s § 850 Občianskeho zákonníka zaväzujú poskytnúť, všetkým členom Slovenského
odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava 3, IČO: 683949,
DIČ: 2020220862, zastúpené: Mgr. Antonom Szalayom – predseda odborového zväzu,
nasledovné zľavy zo všetkých základných pultových cenníkov pobytov, ktoré sú uvedené na stránke
http://www.therme.sk/cenniky-na-stiahnutie/ pre rok 2017:
- Zľava 15 %
- Zľava 10 %

-

v mimosezóne ( 2.1. – 31.5. a 1.11. – 23.12.2017 )
v sezóne ( 1.6. – 31.10.2017 )

Podmienkou udelenia zľavy je, aby sa člen SOZZ a SS pri príchode na recepciu LD preukázali kartičkou člena
SOZZ a SS. Uvedené zľavy platia aj pre rodinných príslušníkov SOZZ a SS.
Tento prísľub je platný od 20.1.2017 do 23.12.2017.
Slovenské Liečebné kúpele Turčianske Teplice prehlasujú, že sú týmto prísľubom viazané v plnom rozsahu a že
nie je možné ho odvolať.
Zároveň Vám ponúkame: „špeciálny lieč. wellness pobyt“
Dĺžka pobytu: 5 dní – 4 prenocovania – LD VEĽKÁ FATRA superior ****
Strava: Polpenzia – raňajky, večera - všetko formou švédskych stolov, možnosť diétneho stravovania
Liečebné procedúry:
1x individuálny vaňový kúpeľ v termálnej liečivej minerálnej vode
1x Vaňový kúpeľ - perličkový
1x klasická masáž - ZEUS
4x vstup na 2 hod. do SPA & AQUAPARK centra
1x rašelinový obklad
BONUS: neohraničený vstup do fitness a 25m plaveckého bazéna Olympic v LD Veľká Fatra
Ubytovanie:

4x v LD Veľká Fatra**** - v 2-posteľových izbách

CENA na osobu v 2-posteľ. izbe: 192,00 €/osoba/pobyt
– platná v termínoch 2.1.– 31.5. a 1.10.– 23.12.2017

- Cena platí aj pre rodinného príslušníka ! v cene je zhrnuté možné lekárske vyšetrenie.
Rezervácie a objednávky pobytov sa riadia platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti,
dostupnými na http://www.therme.sk/uzitocne-informacie/vseobecne-obchodne-podmienky.html
Poskytovanie ostatných služieb sa riadi platným cenníkom SLK, a.s.

V Turčianskych Tepliciach dňa 20.1.2017

Ing. Anna Cígerová
Obchodný riaditeľ SLK Turčianske Teplice, a.s.

