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DEŇ MODRANSKÝCH PIVNÍC 2021  

OBCHODNÉ PODMIENKY  

Vytvorením rezervácie vyjadruje objednávateľ súhlas s pravidlami rezervácie a predaja 

vstupeniek (lístkov) na podujatie Deň modranských pivníc 2021. 

Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi jednorazový vstup na podujatie. 

Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo 

svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je 

trestné. Cena jednej vstupenky na podujatie Deň modranských pivníc 2021 zakúpenej 

online je 33 € za vstupenku pre jednotlivca a 50 € za vstupenku pre pár. Cena vstupenky 

zakúpenej na mieste je 35 € za vstupenku pre jednotlivca a 55 € za vstupenku pre pár. 

V prípade obzvlášť závažného dôvodu môže usporiadateľ pristúpiť k čiastočnej refundácii 

vstupenky, a to maximálne 48 hodín pred samotným podujatím. Storno poplatok je vo výške 

20 %. 

Samotné vstupenky je možné vyzdvihnúť si výhradne v deň podujatia 26.6.2021 od 12:00 

hod. do 20:00 hod. v priestoroch starej radnice na Štúrovej 54, 900 01 Modra (modranské 

námestie, poniže kostola). Pre vyzdvihnutie vstupeniek je nutné preukázať sa menom 

objednávateľa a prideleným osobným PIN kódom. 

ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK 

Online predaj vstupeniek na podujatie Deň modranských pivníc 2021 prebieha od 7. júna 

do 25. júna 2021 do 20:00 hod., pričom vstupenky sa uhrádzajú prostredníctvom platobných 

kariet alebo pomocou služby VIAMO (v závislosti od zvoleného spôsobu platby). 

REZERVÁCIA VSTUPENIEK 

Rezervácia vstupeniek na podujatie Deň modranských pivníc 2021 prebieha cez rezervačný 

formulár od 7. júna do 22. júna 2021 (vrátane). Jeho vyplnením a odoslaním sa odosielateľ 

zaväzuje uhradiť sumu 33 € za vstupenku pre jednotlivca a 50 € za vstupenku pre pár, a to 

do 24 hodín od samotnej rezervácie. 

Účet, na ktorý je treba uhradiť platbu za rezervované vstupenky: 

Číslo účtu: 374 755 3651   Kód banky: 0200 (VÚB banka) 

https://www.google.sk/maps/@48.3351686,17.3114308,3a,75y,268.29h,80.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1scLIwUTSRU-n6PfmbSMhO4w!2e0!7i13312!8i6656
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IBAN: SK74 0200 0000 0037 4755 3651 

Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom internet bankingu. 

Ako variabilný symbol sa zadáva jedinečné číslo, ktoré pre každého klienta automaticky 

vygeneruje náš systém pri rezervácii vstupenky. 

Rezervácia vstupeniek je platná, pokiaľ budú finančné prostriedky pripísané na náš účet do 3 

pracovných dní od uskutočnenej rezervácie, najneskôr však do piatku 25.6.2021, 17:00 

hodiny. 

V prípade, že zálohová platba nebude pripísaná na dohodnutý účet do 3 pracovných dní od 

rezervácie, sme nútení rezerváciu zrušiť. 


