Verejný prísľub
podľa § 850 Občianskeho zákonníka

Spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE, a.s. (ďalej SLK) 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 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, ďalej len „SOZ ZaSS“ nižšie uvedené
zvýhodnené lieč. pobyty:

„Firemný VÍKEND GOLD“ v LD Veľká Fatra****

Dĺžka pobytu: 3 dni/2 noci

Pobyt na osobu zahŕňa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2x Ubytovanie v LD Veľká Fatra**** , v 2-posteľových izbách
2x Plnú penziu vrátane GOLD nápojov – ALL INCLUSIVE !
Lekárske vyšetrenie/ konzultácia
1x Zafírový kúpeľ – vírivý kúpeľ spoločný v termálnej liečivej minerálnej vode
1x Sauna (fínska sauna + infrasauna), alebo 1x skupinový liečebný telocvik
1x ZEUS - klasická masáž čiastočná – 30 min.
1x celodenný vstup do areálu SPA & AQUAPARKU ´
1x bylinková parná sauna
BONUS: voľný vstup do plaveckého 25m bazéna Olympic a do fitness

Nadštandardné GOLD BONUSY zahrnuté v pobyte:
• Ovocný košík plný vitamínov
• Fľaša sektu pre príjemné chvíle
• Raňajky na izbu podľa vlastného výberu- francúzske, anglické, slovenské alebo racio
• Chutné a prvotriedne pripravené jedlá
• Kvalitné nápoje z GOLD nápojového lístka vo vybraných strediskách
• GOLD zóna pre Vaše ničím nerušené stolovanie
Dieťa do 10 rokov na prístelke grátis!
Veľká Fatra ****
Ceny na osobu/ pobyt

7.1. – 23.12.2019

2- lôžková izba

189 €

1- lôžková izba

234 €

„Špeciálny lieč. wellness pobyt“ v LD Veľká Fatra****

Dĺžka pobytu: 5 dní/4 noci

Pobyt na osobu zahŕňa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4x Ubytovanie v LD Veľká Fatra****
4x Polpenziu
Lekárske vyšetrenie konzultáciu
1x Oxygenoterapia
1x Smaragdový bazén so zábalom
1x klasická masáž – ZEUS ( 15 min )
1x teploliečba
4x vstup na 2 hod. do SPA & AQUAPARKU
GRÁTIS: voľný vstup do plaveckého bazéna Olympic a do fitness
Dieťa do 10 rokov na prístelke grátis!
Veľká Fatra ****
Ceny na osobu/ pobyt

7.1. – 23.12.2019

2- lôžková izba

212 €

1- lôžková izba

312 €

Daň z ubytovania mestu 1 EUR osoba/noc a kúpeľný poplatok vo výške 0,05 € ( vrátane DPH ) osoba /noc nie je zahrnutý v cene.

Dieťa na prístelke do 10 rokov je grátis (na izbu je možné umiestniť len 1 prístelku) Ponuky platia aj pre rodinných príslušníkov zamestnanca.

„Balík ROYAL SPECIAL“ v hoteli Royal Palace*****

Dĺžka pobytu: od 3 dni/2 noci

Pobyt na osobu zahŕňa:
•
•
•

2x ubytovanie v Hoteli Royal Palace*****
2x polpenzia formou bohatých bufetových stolov
Procedúry podľa počtu nocí – viď nižšie tabuľka

* Neobmedzený vstup do SPA & AQUAPARKU

Royal Palace*****
Ceny na osobu/ noc

7.1.-23.12.2019

2- lôžková izba

108 €

1- lôžková izba

156 €

Brasil Oxygen
Termoterapia
Poseidon
Zeus 20 min.
Lesotho
Lazuritový kúpeľ
Citrínový kúpeľ
Royal Bath
SPOLU

2 NOCI
1
1
1
1
2
6

3 NOCI
1
1
1
1
1
1
3
9

4 NOCI
1
2
1
2
1
1
4
12

5 NOCÍ
2
3
1
2
1
1
5
15

6 NOCÍ
2
3
2
3
1
1
6
18

7 NOCÍ
2
4
2
3
2
1
7
21

8 NOCÍ
2
4
2
4
2
2
8
24

Pobyt na 2 noci je možné čerpať len od Nedele do Štvrtku. ( okrem Veľkej Noci )
Doplatok za obed: +30 €/dospelú osobu
Doplatok do izby typu štúdio: +60 €/noc/izbu. Pri 3 dospelých osobách v štúdiu sa doplatok neúčtuje.
Doplatok do izby typu Apartmán standard: +90 €/noc/izbu. Pri 4 dospelých osobách v Apartmáne sa doplatok neúčtuje.
Ostatné doplatky v zmysle platného cenníka Hotela Royal Palace*****.
Podmienkou rezervácie zvýhodneného pobytu je, aby si členovia SOZ ZaSS pobyt objednali mailom na adrese petras@therme.sk
alebo telefonicky: 043-4913 000. Pri rezervácii je nutné, aby klient uviedol že je členom SOZ ZaSS a že ide o ceny podľa verejného
prísľubu pre SOZ ZaSS. Pričom SLK si uvedené môžu overiť u SOZ ZaSS na centrále zväzu. Uvedené ceny platia aj pre rodinných
príslušníkov člena SOZ ZaSS.
SLK sa ďalej zaväzuje poskytnúť členom SOZ ZaSS Zľavu za Skorý Nákup (ZSN) z pultového cenníka kúpeľov pre daný rok, ktorý
je prílohou tohto prísľubu za nasledovných podmienok:
1. Nárok na zľavu „ZSN“ vzniká za podmienky, že pobyt je objednaný a uhradený v 100% výške vystavenej zálohovej faktúry
najneskôr 2 mesiace pred nástupom na pobyt. Pod úhradou rozumieme dátum pripísania finančných prostriedkov na účet SLK,
a.s.
2. Výška ZSN je určená celoročne vo výške 20% okrem termínov cez Veľkú noc.
3. Minimálna dĺžka pobytu: 5 nocí.
4. Rozsah záväzne objednaných a potvrdených služieb nie je možné dodatočne meniť.
5. ZSN sa vzťahuje len na štandardné pultové pobyty SLK, a.s.
6. ZSN sa nekombinuje so žiadnymi inými zľavami.
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.
Tento prísľub nadobúda platnosť od 7.1.2019 do 23.12.2019.
SLK prehlasujú, že sú týmto prísľubom viazané v plnom rozsahu a že nie je možné ho odvolať.
Zodpovedný za plnenie prísľubu: Ing. Andrej Petráš, petras@therme.sk
V Turčianskych Tepliciach dňa 14.12.2018

Ing. Andrej Petráš
Obchodný riaditeľ
SLK Turčianske Teplice, a.s.

