Staňte sa členom klubu Color a objavte nové výhody!
S COLOR CLUB CARD na Vás čakajú zvýhodnené služby, výhodné zľavy či
personalizované služby.
Pozrite si všetky druhy klubových kariet. Výhody môžete nájsť pre všetky
vaše obľúbené služby ako sú :
-

ubytovanie
kongres/školenie
gastro
doplnkové služby Activity

Typ klubových kariet pre firmy/spoločnosti :

Typ klubových kariet pre individuálov :
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Výhody klubovej karty pre firemných klientov :
BRONZE CARD – získava každý novo registrovaný člen klubu
1/ Každé Vami zaplatené EUR bez DPH premeníme na 1%.
Toto 1% si môžete uplatniť okamžite pri zaplatení účtu v hotovosti, platobnou
kartou alebo faktúrou.
2/ možnosť platby na faktúru so splatnosťou max. 14 dní
3/ nastavenie zvýhodnených cien v závislosti od obsadenosti zariadenia :
- Ubytovanie v jedno/dvojlôžkových izbách CLASSIC a COMFORT od
10 do 15% z pultových cien hotela.
- Konferenčné miestnosti K1,K2,K3,K4 (až pre 180 osôb) od 10 do 15%
z pultových cien za prenájom.
- Zľava 100% z prenájmu konferenčnej techniky
Neplatí pre prenájom digitálneho flipchartu.

- Zľava 30% z obrazovej JPG, alebo filmovej reklamy, umiestnenej
v spoločných priestoroch zariadenia
- Zvýhodnené parkovanie
4/ po uplynutí jedného kalendárneho roka Vám prehodnotíme výšku 1%
v závislosti od dosiahnutého obratu.
V prípade, že ste minuli menej ako 5.001 EUR nič sa nedeje, zostávate
v klube bezo zmeny a Vašu klubovú kartu automaticky nastavíme na ďalší
kalendárny rok.
Uvedená % zľava nemá vplyv na zľavy v zmysle bodu 3..

Pokiaľ miniete počas aktuálneho kalendárneho roka :
- Od 5.001 – 15.000 EUR, Vašu kartu prevedieme na profil SILVER
CARD s nastavením 3% služieb využívaných z predošlého roka a
naviac ju doplníme o ďalšie výhody „uvedené pri karte silver card“
Uvedená % zľava nemá vplyv na zľavy v zmysle bodu 3..
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Pokiaľ ste minuli u nás počas aktuálneho kalendárneho roka :
- Od 15.001 – 25.000 EUR Vašu kartu prevedieme na profil GOLD
CARD s nastavením 5% zo služieb využívaných z predošlého roka a
naviac ju doplníme o ďalšie výhody „uvedené pri karte gold card“
Uvedená % zľava nemá vplyv na zľavy v zmysle bodu 3..

5/ Informovanie e-mailom o zvýhodnených prebiehajúcich akciách
v zariadení, na jednotlivých úsekoch v zmysle poskytovaných služieb karty.

SILVER CARD
- Klubová karta SILVER sa vydáva pri dosiahnutí tržieb od 5.001 –
15.000 EUR.
-

Uvedená % zľava nemá vplyv na zľavy v zmysle bodu 3..

1/ Každé Vami zaplatené EUR bez DPH premeníme na 3%.
Tieto 3% si môžete uplatniť okamžite pri zaplatení účtu v hotovosti, platobnou
kartou alebo faktúrou.
2/ možnosť platby na faktúru so splatnosťou max. 14 dní
3/ nastavenie zvýhodnených cien v závislosti od obsadenosti zariadenia :
- Ubytovanie v jedno/dvojlôžkových izbách CLASSIC a COMFORT od
16 do 25% z pultových cien hotela
- Konferenčné miestnosti K1,K2,K3,K4 (až pre 180 osôb) od 16 do 25%
z pultových cien za prenájom
- Zľava 100% z prenájmu konferenčnej techniky
Neplatí pre prenájom digitálneho flipchartu.

- Zľava 50% z obrazovej JPG, alebo filmovej reklamy, umiestnenej
v spoločných priestoroch zariadenia
- Zvýhodnené parkovanie
4/ po uplynutí jedného kalendárneho roka Vám prehodnotíme výšku 3%
v závislosti od dosiahnutého obratu.
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V prípade, že ste minuli menej ako 15.001 EUR nič sa nedeje, zostávate
v klube z nastaveným profilom bezo zmeny a Vašu klubovú kartu
automaticky nastavíme na ďalší kalendárny rok.
Uvedená % zľava nemá vplyv na zľavy v zmysle bodu 3..

Pokiaľ ste minuli u nás počas aktuálneho kalendárneho roka :
- Od 15.001 – 25.000 EUR Vašu kartu prevedieme na profil GOLD
CARD s nastavením 5% zo služieb využívaných z predošlého roka a
naviac ju doplníme o ďalšie výhody „uvedené pri karte gold card“
Uvedená % zľava nemá vplyv na zľavy v zmysle bodu 3..

5/ Informovanie e-mailom o zvýhodnených prebiehajúcich akciách
v zariadení, na jednotlivých úsekoch v zmysle poskytovaných služieb karty
s ďalšími zľavami pre členov klubových kariet SILVER a GOLD.
6/ Jeden víkend (piatok – nedeľa) pre dve osoby ubytovania s raňajkami
zdarma na izbe Comfort.
Platí sa len miestny poplatok na mieste.

7/ Voucher vo výške 50 EUR na služby gastro
Platí len počas aktuálneho roka.

GOLD CARD
- Klubová karta GOLD sa vydáva pri dosiahnutí tržieb od 15.001 –
25.000 EUR.
-

Uvedená % zľava nemá vplyv na zľavy v zmysle bodu 3..

1/ Každé Vami zaplatené EUR bez DPH premeníme na 5%.
Týchto 5% si môžete uplatniť okamžite pri zaplatení účtu v hotovosti,
platobnou kartou alebo faktúrou.
2/ možnosť platby na faktúru so splatnosťou max. 14 dní
3/ nastavenie zvýhodnených cien v závislosti od obsadenosti zariadenia :
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- Ubytovanie v jedno/dvojlôžkových izbách CLASSIC a COMFORT od
26 do 30% z pultových cien hotela
- Konferenčné miestnosti K1,K2,K3,K4 (konferenčné miestnosti až pre
180 osôb) od 26 do 30% z pultových cien za prenájom
- Zľava 100% z prenájmu konferenčnej techniky
Neplatí pre prenájom digitálneho flipchartu.

- Zľava 80% zo obrazovej JPG, alebo filmovej reklamy, umiestnenej
v spoločných priestoroch zariadenia
- Zvýhodnené parkovanie
4/ Informovanie e-mailom o zvýhodnených prebiehajúcich akciách
v zariadení, na jednotlivých úsekoch v zmysle poskytovaných služieb karty
s Ďalšími zľavami pre členov klubových kariet SILVER a GOLD.
5/ Dva víkendy (piatok – nedeľa) pre dve osoby ubytovania s raňajkami
zdarma na izbe Comfort.
Platí sa len miestny poplatok na mieste.

7/ Voucher vo výške 100 EUR na služby gastro
Platí len počas aktuálneho roka.

Doplňujúce informácie ku klubovým kartám BRONZE, SILVER, GOLD :
- Klubovú kartu je možné vydať len po registrácii, ktorú je možné urobiť
elektronicky, alebo osobne.
- Klubová karta sa vydáva na názov firmy/spoločnosti.
- Klubovú kartu je možné vydať v počte max. 5ks aj na meno/priezvisko
osoby, ktorá je zamestnancom spoločnosti.
- Pokiaľ si klubovú kartu zabudnete, alebo ju nemáte pri sebe, nevadí,
stačí ak nám poviete názov firmy/spoločnosti/priezviska, alebo číslo
karty a my Vám načítame zľavu k profilu.
- Súčasťou prijatia/prevzatia karty a začatia uplatňovania si výhod/zliav
sa vyjadruje súhlas so spracovaným osobných údajov v zmysle
zákona ako aj súhlas s VOP.
- V prípade otázok kontaktujte sales@hotelcolor.sk
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Výhody klubovej karty pre individuálnych klientov :
BRONZE CARD – individuál
získava každý novo registrovaný člen klubu
1/ Každé Vami zaplatené EUR s DPH premeníme na 1%.
Toto 1% si môžete uplatniť okamžite pri zaplatení účtu v hotovosti alebo
platobnou kartou.
2/ po uplynutí jedného kalendárneho roka Vám prehodnotíme výšku 1%
v závislosti od dosiahnutého obratu.
V prípade, že ste minuli menej ako 1.001 EUR nič sa nedeje, zostávate
v klube bezo zmeny a Vašu klubovú kartu automaticky nastavíme na ďalší
kalendárny rok.
Pokiaľ miniete počas aktuálneho kalendárneho roka :
- Od 1.001 – 2.000 EUR, Vašu kartu prevedieme na profil SILVER
CARD individuál s nastavením 3% služieb využívaných z predošlého
roka a naviac ju doplníme o ďalšie výhody.
Pokiaľ ste minuli u nás počas aktuálneho kalendárneho roka :

6

- Od 2.001 – 3.000 EUR Vašu kartu prevedieme na profil GOLD CARD
individuál s nastavením 5% zo služieb využívaných z predošlého roka
a naviac ju doplníme o ďalšie výhody.
3/ Informovanie e-mailom o zvýhodnených prebiehajúcich akciách
v zariadení, na jednotlivých úsekoch v zmysle poskytovaných služieb karty.
SILVER CARD – individuál
- Klubová karta SILVER individuál sa vydáva pri dosiahnutí tržieb od
1.001 – 2.000 EUR.
1/ Každé Vami zaplatené EUR s DPH premeníme na 3%.
Tieto 3% si môžete uplatniť okamžite pri zaplatení účtu v hotovosti, platobnou
kartou.
2/ po uplynutí jedného kalendárneho roka Vám prehodnotíme výšku 3%
v závislosti od dosiahnutej tržby.
V prípade, že ste minuli menej ako 2.001 EUR nič sa nedeje, zostávate
v klube bezo zmeny a Vašu klubovú kartu automaticky nastavíme na ďalší
kalendárny rok.
Pokiaľ ste minuli u nás počas aktuálneho kalendárneho roka :
- Od 2.001 – 3.000 EUR Vašu kartu prevedieme na profil GOLD CARD
s nastavením 5% zo služieb využívaných z predošlého roka a naviac ju
doplníme o ďalšie výhody.
3/ Informovanie e-mailom o zvýhodnených prebiehajúcich akciách
v zariadení, na jednotlivých úsekoch v zmysle poskytovaných služieb karty
s Ďalšími zľavami pre členov klubových kariet SILVER individuál a GOLD
individuál.
4/ Voucher vo výške 50 EUR na služby gastro
Platí len počas aktuálneho roka.

GOLD CARD – individuál
- Klubová karta GOLD individuál sa vydáva pri dosiahnutí tržieb od
2.001 – 3.000 EUR.
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1/ Každé Vami zaplatené EUR s DPH premeníme na 5%.
Týchto 5% si môžete uplatniť okamžite pri zaplatení účtu v hotovosti,
platobnou kartou.
2/ V prípade, že ste minuli menej ako 3.001 EUR nič sa nedeje, zostávate
v klube bezo zmeny a Vašu klubovú kartu automaticky nastavíme na ďalší
kalendárny rok.
3/ Informovanie e-mailom o zvýhodnených prebiehajúcich akciách
v zariadení, na jednotlivých úsekoch v zmysle poskytovaných služieb karty
s Ďalšími zľavami pre členov klubových kariet SILVER individuál a GOLD
individuál.
4/ Víkend (piatok – nedeľa) pre dve osoby ubytovania s raňajkami zdarma na
izbe Comfort.
Platí len počas aktuálneho roka.

Doplňujúce informácie ku klubovým kartám BRONZE individuál, SILVER
individuál , GOLD individuál :
- Klubovú kartu je možné vydať len po registrácii, ktorú je možné urobiť
elektronicky, alebo osobne.
- Klubová karta sa vydáva na meno/priezvisko.
- Klubovú kartu je možné vydať v počte max. 1ks
- Pokiaľ si klubovú kartu zabudnete, alebo ju nemáte pri sebe nevadí,
stačí ak nám poviete meno/priezvisko, alebo číslo karty a my Vám
načítame zľavu k profilu.
- Súčasťou prijatia/prevzatia karty a začatia uplatňovania si výhod/zliav
sa vyjadruje súhlas so spracovaným osobných údajov v zmysle
zákona ako aj súhlas s VOP.
- V prípade otázok kontaktujte sales@hotelcolor.sk
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