
Akcia platná od 1. apríla do 30. júna 2012 

Načerpajte energiu s vykurovacou 

technikou Viessmann a ušetrite 

až 50 % nákladov 



Pre obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012 

sme pre Vás pripravili výnimočnú akciu pri kúpe kotla Viessmann**. 

Okrem možnosti úspory až 30 % nákladov na vykurovanie 

s modernými kondenzačnými kotlami Viessmann máte možnosť 

načerpať novú energiu počas dvojdňového pobytu v jednom z viac 

ako 250 európskych hotelov a ušetriť až 50 % nákladov. Preto 

neváhajte a modernizujte svoje vykurovanie. Tak ušetríte hneď 

dvakrát! 

Uvedená akcia platí od 1. apríla do 30. júna 2012* 

s možnosťou využita poukážky do 31. decembra 2013. Uvedená 

poukážka na bezplatné ubytovanie na jednu noc (pri zaplatení 

druhej noci v danom hoteli) bude pribalená k dodanému kotlu**. 

O ďalších podrobnostiach tejto mimoriadnej akcie a modernej vyku-

rovacej technike Viessmann sa informujte u partnerov pre montáž 

kotlov Viessmann alebo na stránke www.viessmann.sk. 

* Platí len do vyčerpania zásob.

** Týka sa kotlov a tepelných čerpadiel 

do menovitého tepelného výkonu 35 kW.



Vaša 50% dovolenková výhoda:

„2 dni dovolenky – platíte len 1 deň“

 2 dni pobytu / 1 prenocovanie
 pre 2 osoby v dvojlôžkovej izbe
 s raňajkami alebo polpenziou – podľa rezervovaných služieb
 plus jednu welcome-službu (napr. welcome-cocktail)
 široký výber z momentálne viac ako 250 hotelov v mnohých krajinách 

Európy na internetovej stránke www.connexservice.com/welcome – 
časť ponuky nájdete aj vo Vašom Hotelovom poukaze welcome plus

 Váš Hotelový poukaz welcome plus môžete využiť od 2 nocí pobytu, tzn. 
vychutnať si 2 noci – zaplatiť len 1! Samozrejme Váš Hotelový 
poukaz welcome plus môžete využiť aj v rámci dlhších pobytov.

 O aktuálnych cenách ubytovania sa môžete informovať na 
internetových stránkach jednotlivých hotelov.

Na poslednej strane sa nachádza číslo Vášho hotelového poukazu. 
Zadajte toto číslo pri rezervácii Vášho vybraného hotela na internetovej 
stránke www.connexservice.com/welcome. 

Váš Hotelový poukaz welcome plus obsahuje:



Radosť z dovolenky v mnohých 

európskych krajinách

Vyberte si cieľ Vašej dovolenky z viac ako 250 európskych hotelov  
na internetovej stránke www.connexservice.com/welcome. Navštívte  
Vašu obľúbenú krajinu alebo sa vyberte na objaviteľskú cestu do oblastí, 
ktoré ste si vždy priali spoznať.

Nemecko – Objavte všetky krásy krajiny
Či už výlet za kultúrou po stopách veľkých básnikov alebo  
kúpanie pri Severnom mori, aktívna dovolenka alebo sa  
nechať zdravo rozmaznávať – Nemecko Vám môže splniť  
každé prianie.

Švajčiarsko – Dovolenková krajina so zvláštnym kúzlom
Zažite krajinu plnú kontrastov! Pulzujúci život v meste  
popri pokoji nedotknutých hôr. Drsná klíma vo výškach Jur  
a skoro mediteránna v Tessinu umožní dovolenku podľa  
vkusu každého.

Rakúsko – nechajte sa očariť šarmom Rakúska
„Najšarmantnejšia dovolenková krajina sveta“ rozmaznáva svojich 
hostí veľkou srdečnosťou, ničím neporovnateľnou kuchyňou, 
zvláštnym pôvabom krajiny a mnohostrannosťou jedinečných  
historických kultúrnych pokladov.

Taliansko – Vitajte v krajine „dolce vita“
Ríša pizze a cestovín, espressa a cappuccina...  
Táto krajina láka k pôžitkom a „sladkému životu“,  
ale na svoje si prídu aj milovníci umenia a kultúry.

Krásne dni v pohostinnom Poľsku 
Predovšetkým mesto Krakov so svojimi námestiami, obklopenými 
skvostnými meštian skymi a šľachtickými domami z doby gotiky, 
renesancie a baroka stojí za cestu. Milovníkov hôr lákajú Vysoké 
Tatry na juhu alebo pastviny sudét na západe krajiny.

Česká republika – Po stopách kultúry a histórie
V Českej republike zanechalo svoje stopy mnoho kultúr: svedčia  
o tom historické monumenty, staré kláštory a udržované zámky  
či hrady. Hlavné mesto Praha je architektonickým skvostom  
Európy.

Slovensko – Oddych v prekrásnej krajine
Slovensko je krajina prírodných krás: vysoké hory so stovkami 
ľadovcových jazier, lesmi, národnými parkmi, vodopádmi... Ale aj  
slávne kúpele a hlavné mesto Bratislava priťahujú návštevníkov  
svojim kúzlom.

Maďarsko – Dovolenkový raj od Balatonu po Budapešť
Táto prekrásna krajina nadchne svojimi rozsiahlymi lesmi,  
idylickými brehmi riek, pustou, rajom voľného času Balatonom, 
Budapešťou a ďalšími mestami s historickými kultúrnymi  
pamiatkami.



Welcome-služba
Hotelový bazén môžete využívať 
od 7:00 do 9:30 a od 15:00 do 
21:00 zdarma. 

Welcome-služba
Čaká na Vás „šumivý“ nápoj  
na uvítanie!

Bystrá 108
SK-97765 Brezno 
Telefón: 00421 48 6308500

Baračka 89
SK-91451 Trenčianske Teplice
Telefón: 00421 32 655 6868

Fax: 00421 48 6308523
partizan@partizan.sk
www.partizan.sk

Fax: 00421 32 6551260
parkhotel@palacehotels.sk
www.palacehotels.sk

Hotel Partizán − Tále

PARKHOTEL  

na Baračke

Tále ležia na kľudnom mieste, uprostred nekonečných lesov – práve tu Vás očakáva Hotel 
Partizán. Využite nespočetné možnosti na relaxáciu, či k športovým aktivitám, alebo si jedno-
ducho vychutnajte prírodné krásy Nízkych Tatier. Hotelová reštaurácia má pre Vás pripravenú 
širokú ponuku slovenských a medzinárodných špecialít a aj obsiahly vínny lístok určite naplní 
Vaše očakávania. Uvoľnenie po dni plnom zážitkov nájdete vo wellness so saunou, krytým 
bazénom, parným kúpeľom, fitnes a masážami. 

PARKHOTEL na Baračke sa nachádza 10 minút chôdze od centra Trenčianskych Teplíc.  
V tomto rodinne vedenom hoteli si môžete vybrať zo širokej ponuky wellnessových, 
relaxačných a zdravotných procedúr. Cíťte sa ako doma v jednej z 27 moderne zariadených 
izieb. Okrem balneocentra a krytej plavárne sa o uvoľnenie a rovnováhu postará turecký parný 
kúpeľ, solárium, rôzne masáže ako aj fitnescentrum. V reštaurácii a na letnej terase Vás budú 
rozmaznávať špecialitami slovenskej a medzinárodnej kuchyne.

Trenčianske Teplice / Slovensko

Brezno / Slovensko



Welcome-služba
Parkovanie a používanie  
internetu zdarma počas  
celého Vášho pobytu. 

Welcome-služba
Hotel Vás privíta  
welcome drinkom!

Celulózka 3494
SK-01161 Žilina
Telefón: 00421 41 509 1001

Hokovce 222 
SK-91451 Hokovce-Dudince
Telefón: 00421 36 749 1433

Fax: 00421 41 509 1004
villanecas@villanecas.sk
www.villanecas.sk

Fax: 00421 36 749 1433
info@park-hotel.sk
www.park-hotel.sk

Villa Nečas

Hotel Park

Srdečne vitajte vo Ville Nečas, ležiacej na okraji mesta Žilina na severozápadnom Slovensku. 
Spolu jedenásť izieb je luxusne a moderne stvárnených a zabezpečia dostatok priestoru pre 
oddych. Kulinárske zážitky najvyššej kvality Vás očakávajú v nádhernej pôsobivej atmosfére 
gurmánskej reštaurácie hotela. Vyberajte si zo širokej ponuky exkluzívnych jedál medzinárodnej 
ako aj slovenskej kuchyne. Vínna pivnica, v ktorej je uložených viac než 3.800 fliaš vína, dopĺňa 
kulinársku ponuku.

Utečte od všedných dní a prežite dni plné relaxu v Park Hoteli Hokovce, blízko známeho  
strediska Dudince. Odštartujte Váš deň výdatnými raňajkami a nechajte sa kulinársky 
rozmaznávať miestnymi pochúťkami a medzinárodnými špecialitami. V Park Hoteli Vás očakáva 
pestrá ponuka ako v oblasti športu, tak aj v možnostiach strávenia voľného času. Vonkajší  
a krytý bazén, sauna, masáže, množstvo terapií, fitnes, požičovňa bicyklov, rovnako ako 
tanečné večery sprevádzané živou hudbou, Vám zaručia pobyt plný zážitkov.

Hokovce-Dudince / Slovensko

Žilina / Slovensko



Welcome-služba
Na uvoľnenie Vás srdečne 
očakáva plaváreň, sauna  
a fitnescentrum.

Welcome-služba
Po dni plnom zážitku sa uvoľnite 
pri čiastočnej masáži!

Milevská 7
CZ-14063 Praha
Telefón: 00420 261 161 111

Hlavní 68
CZ-35301 Mariánské Lázně
Telefón: 00420 354 686 111

Fax: 00420 261 164 141
info@panoramahotelprague.com
www.panoramahotelprague.com

Fax: 00420 354 686 222
info@hotelzvon.cz
www.hotel-palace-zvon.cz

Panorama Hotel  

Prague 

Orea Hotel  

Palace Zvon

V prvotriednej lokalite, hneď na kraji centra mesta Vám Panorama Hotel Prague ponúka 
vysoké pohodlie, služby na úrovni a ideálny východiskový bod pre Vaše poznávacie túry.  
Či sa zotavíte v modernej izbe, ochutnáte koktail v Mezzo Bare alebo sa navečeriate v jednej  
z reštaurácií, budete sa cítiť dobre vo vábivej atmosfére hotela. Občerstvite sa vo vírivom 
kúpeli s nádherným výhľadom, preplávajte zopár dĺžok v bazéne, uvoľnite sa v saune alebo 
trénujte v najlepšie vybavenom fitnescentre.

Mariánské Lázně, kúpele so svetovou tradíciou, sú známe liečivou a upokojujúcou silou 
minerálnych prameňov, ktoré pomohli už mnohým ľuďom. Vynikajúce spojenie 4-hviezdičkového 
komfortu a centrálnej polohy na kúpeľnej triede s nádherným výhľadom na kolonádu  
a „Spievajúcu fontánu“ ponúka v secesnom štýle postavený hotelový komplex OREA  
Palace Zvon****. Štýlovo zariadené izby sú vybavené sprchou/WC, TV-SAT, telefónom,  
minibarom a trezorom. Využite ponuku terapií v hoteli a v bazéne. 

Mariánské Lázně / Česká republika

Praha / Česká republika



Welcome-služba
Hotel Vás srdečne privíta  
fľašou dobrého vína!

Welcome-služba
Na privítanie obdržíte jednu  
fľašu rakúskeho sektu najvyššej 
kvality Hochriegl.

Park u. 25/a.
H-3348 Szilvásvárad
Telefón: 0036 36 564 300

Hofenedergasse 4
A-1020 Viedeň
Telefón: 0043 1 2166788 0

Fax: 0036 36 564 302
info@szalajkaliget.hu
www.szalajkaliget.hu

Fax: 0043 1 2166788 116
hotel@adlon-vienna.at
www.adlon-vienna.at

Szalajka Liget 

Hotel

Hotel Adlon

Hotel Szalajka Liget Vás uvíta vo výletnom meste v krásnej polohe, v meste Szilvásvárad,  
v Národnom parku Bükk, ktorý patrí k regiónom s najkrajšou krajinou v Maďarsku. Užívajte  
si Váš pobyt a nechajte sa rozmaznávať v reštaurácii maďarskými špecialitami. Vo wellness  
a v športových zariadeniach hotela nezostanú nesplnené žiadne priania: krytý bazén a vonkajší 
bazén, sauna, parný kúpeľ, soľná komora, aróma-kabína, fitness a squash. Z mesta Szilvásvárad 
je možné podniknúť výlety a pešie túry do malebného okolia.

Metropola Viedeň so svojimi pamätihodnosťami ako Dóm sv. Štefana, obrie koleso a zámok 
Schönbrunn ponúka svojim návštevníkom veľa dovolenkových možností. Blízko Prateru, 
výstaviska a centra Vás po rušnom dni privíta Hotel Adlon s potrebným pokojom, uvoľnením 
a rodinnou atmosférou. Okrem sauny, solária a komfortne zariadených izieb, vybavených 
káblovým TV, telefónom, minibarom, trezorom a  WC, Vás tu čakajú aj individuálne služby, 
ako rezervácia lístkov do divadla alebo opery, alebo organizovanie prehliadky mesta.

Viedeň / Rakúsko

Szilvásvárad / Maďarsko



Sport Hotel Donovaly
Donovaly / Slovensko

Vyberte si z viac ako 250 hotelov na internetovej stránke
www.connexservice.com/welcome

Široký výber hotelov  

na internete

Hotel Antares
Bratislava / Slovensko

Hotel Tulipán
Vysoké Tatry / Slovensko

Hotel Grand Matej
Banská Štiavnica / 
Slovensko

Holiday Inn Hotel 
Bratislava
Bratislava / Slovensko

Orea Hotel Arnika
Špindlerův Mlýn /  
Česká republika

Lázeňský Hotel Galatea
Kosmonosy /  
Česká republika

Hotel Astoria
Praha / Česká republika

Europa Hotels &  
Congress Center
Budapešť / Maďarsko

Bodenseehotel Krone
Bodman-Ludwigshafen / 
Nemecko

Schlosshotel Althörnitz
Bertsdorf-Hörnitz / 
Nemecko

Pfefferkorn‘s Hotel
Lech am Arlberg / 
Rakúsko

Genießer-Hotel 
Sunshine
Kappl / Rakúsko

Hotel Alpina
Arosa / Švajčiarsko

Hotel San Remo
Rím / Taliansko



Počas celého roka Vás očakáva mnoho príležitostí k využitiu Vášho  
pobytu s welcome plus celkom podľa Vašich prianí. Od športových aktivít  
a jedinečných zážitkov z prírody až po pravý oddych a kulinárske pôžitky!

Relaxujte 

a zabávajte sa



Krok za krokom  

k dovolenkovej radosti

 Vyberte si Váš želaný hotel z tohto poukazu alebo zo širokej,  
neustále aktualizovanej ponuky hotelov na internetovej stránke  
www.connexservice.com/welcome 

Máte dve možnosti, ako rezervovať Vašu welcome plus dovolenku – 
najrýchlejšie online:

 @ Vami vybraný hotel rezervujte pohodlne a rýchlo cez internet  
na www.connexservice.com/welcome. Pri vybranom hoteli kliknete 
jednoducho na „Požiadavka na rezervovanie“ – celú rezerváciu môžete 
previesť online od rezervačnej požiadavky až po potvrdenie rezervácie.

 ✆ Alebo zavolajte priamo do hotela a rezervujte Vašu dovolenku pod 
heslom „Hotelový poukaz welcome plus“. Len týmto spôsobom 
môžete využiť služby Hotelového poukazu welcome plus. Po úspešnej 
rezervácii bezpodmienečne požiadajte o zaslanie písomného potvrdenia 
rezervácie! 

 Rezervácia sa uskutočňuje vždy za momentálne aktuálne ceny. 
Hotelový poukaz welcome plus môžete využiť od 2 nocí pobytu. 
Môžete rezervovať akúkoľvek dĺžku pobytu.

 Hotelovým poukazom welcome plus zaplatíte v rámci rezervovaného 
pobytu 1 noc pre 2 osoby.

 Pri príjazde do hotela predložte Vaše potvrdenie rezervácie 
a Hotelový poukaz welcome plus (viď zadná strana obalu).  
Hotel môže prípadne pre zaistenie rezervácie požadovať zaslanie  
Vášho Hotelového poukazu welcome plus dopredu.

  Z Vami vybranej dĺžky pobytu hotel odráta náklady na jedno  
prenocovanie pre 2 osoby podľa rezervovaných služieb (napr.  
vrátane raňajok, polpenzie atď.).

Takto jednoducho si zarezervujete Váš hotel:

1

2

3



Podmienky platnosti

1. Hotelový poukaz welcome plus oprávňuje 2 osoby na jedno prenocovanie v dvojlôžkovej 
izbe vrátane služieb podľa objemu rezervácie (napr. raňajky, polpenzia atď.) v jednom 
partnerskom hoteli welcome plus. Toto jedno prenocovanie sa platí Hotelovým poukazom 
welcome plus. Hotelový poukaz welcome plus sa dá uplatniť pri pobyte s minimálnou 
dĺžkou 2 prenocovaní.   

2.  Aktuálny výber partnerských hotelov welcome plus je uvedený na internete  
na www.connexgroup.net/welcome. Spoločnosť Connex Marketing GmbH  
je oprávnená meniť ponuku hotelov, vyškrtnúť stávajúce partnerské hotely a prijať  
do ponuky nové partnerské hotely.

3. Rezervácia pobytu s Hotelovým poukazom welcome plus sa uskutočňuje priamo  
vo vybranom partnerskom hoteli. Rezervácia sa uskutoční za cien a podmienok, ktoré  
partnerský hotel na trhu všeobecne ponúka. Rezerváciou vzniká zmluva o ubytovaní priamo 
medzi rezervujúcim (majiteľom Hotelového poukazu welcome plus) a hotelom. Hotel 
môže podľa zvyklostí hotelierstva pre zabezpečenie rezervácie požadovať údaje kreditnej 
karty alebo zálohu za daný obsah rezervácie.

4. Pri rezervácii treba upozorniť hotel na to, že rezervácia sa uskutočňuje s Hotelovým pou-
kazom welcome plus, a vyžaduje sa údaj o čísle hotelového poukazu a dátume platnosti. 
Bez týchto údajov môže partnerský hotel odmietnuť uplatnenie Hotelového poukazu 
welcome plus.

5. Všetky rezervácie závisia od počtu izieb, ktoré má hotel k dispozícii. Hotely poskytujú 
svoje ubytovacie kapacity rôznym poskytovateľom. Preto je možné, že u jedného 
poskytovateľa sú kapacity už vyčerpané, kým u druhého je možné ešte izby objednať. 
Connex Marketing GmbH preto nezaručuje rezerváciu v určitom termíne alebo  
v určitom hoteli.

6.  Na uplatnenie treba Hotelový poukaz welcome plus predložiť pri príchode do hotela. 
Hotel má možnosť pre zabezpečenie rezervácie požadovať zaslanie rezervačného  
kupónu Hotelového poukazu welcome plus dopredu.

7. Údaje o cenách, welcome-službách, podmienkach, popisy hotelov atď. v Hotelovom pou-
kaze welcome plus a na internetovej stránke sa opierajú o údaje poskytnuté hotelom. 
Za obsah a správnosť údajov ručí hotel. Connex Marketing GmbH neručí za tlačové 
chyby. Zmeny v ponuke hotelov a podmienok, za ktorých hotely svoje izby ponúkajú, sú 
možné. Preto je užívateľ pri rezervácii povinný sa informovať o aktuálne platných cenách 
a podmienkach. Welcome-službu, uvedenú v Hotelovom poukaze welcome plus, môže 
partnerský hotel kedykoľvek zmeniť. Tie partnerské hotely, ktoré neuvádzajú žiadnu 
welcome-službu, takúto službu neposkytujú.

8. Keďže zmluva o ubytovaní vzniká medzi hosťom a hotelom, Connex Marketing GmbH 
ako sprostredkovateľ neručí za nedostatočné, neposkytnuté a nedochvíľne služby hotela. 
Nároky na zmenu, zľavu alebo náhradu škody si môže hosť uplatňovať len voči hotelu. 
Akékoľvek nároky voči Connex Marketing GmbH sa premlčujú po 6 mesiacoch od 
vypršania doby platnosti hotelového poukazu, a obmedzujú sa na cenu hotelového  
poukazu, zaplatenú spoločnosti Connex Marketing GmbH. 

9. V prípade stornovania potvrdených hotelových rezervácií, nedostavení sa alebo 
predčasného odchodu sa vyúčtujú náklady za rezervovaný hotelový pobyt alebo  
storno poplatky podľa storno podmienok príslušného hotela. 



10. Hotelový poukaz je platný až do dátumu uvedeného na rezervačnom kupóne hotelového 
poukazu, a možno ho uplatniť len do tohto dátumu. Nie je žiaden nárok na náhradu  
za hotelové poukazy, ktoré neboli uplatnené do konca ich platnosti. Hotelový poukaz je 
možné uplatniť len raz, a nemožno ho zameniť za hotovosť. Connex Marketing GmbH 
neručí za stratu hotelového poukazu.

11. V jednom hoteli môže užívateľ uplatniť zásadne len jeden Hotelový poukaz welcome 
plus. Ak niekto vlastní alebo dostane viac Hotelových poukazov welcome plus, môže  
ich uplatniť v rôznych hoteloch. Niektoré hotely však prijímajú aj uplatnenie viacerých 
hotelových poukazov jednou osobou pri viacerých pobytoch v hoteli. Konečné  
rozhodnutie o akceptácii poukazov závisí od príslušného hotela.

12. Užívateľ súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, ktoré poskytol v rámci obchodného vzťahu, 
budú firmou Connex Marketing GmbH elektronicky spracované a poskytnuté hotelu, ako 
aj spoločnostiam povereným a spojeným s vybavovaním rezervácie pobytu. 

13. Ak by niektoré z ustanovení týchto podmienok stratilo platnosť alebo sa stalo neúčelným, 
ostatné body zostávajú aj naďalej v platnosti. Body, ktoré sa stali neúčinnými, budú  
nahradené takými, ktoré budú najbližšie k požadovanému účelu ustanovenia. 

14. Použitie Hotelového poukazu welcome plus podlieha rakúskemu právu a súdnictvu. 
Sídlom súdu je Wels. Connex Marketing GmbH si vyhradzuje právo použiť v prípade  
súdneho sporu elektronické dôkazy. 

Vydavateľ:
Connex Marketing GmbH
Dr.-Schauer-Straße 26, 4600 Wels, Rakúsko
Firmenbuch: Landesgericht Wels, FN 135472 z, DVR 0820482

Zastúpenie pre SR a ČR:
Connex CEE s.r.o.
Česká 3, 831 03 Bratislava
Tel.: +421-2-4463-0151, Fax: +421-2-4463 0153 
e-mail: office-cee@connexgroup.net
www.connexservice.com/welcome
Edícia 08/2011



Vyberte si Váš hotel zo širokej ponuky a tešte sa na 50 % úsporu  
a 100 % zážitok! Informujte sa na stránkach jednotlivých hotelov  
o aktuálne platných cenách izieb. 

Šetrenie môže byť  

také zábavné!
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welcome plus

Hotelový poukaz / Hotel Voucher

Meno / First name

Priezvisko / Surname

Ulica / Street

PSČ / Mesto / Postcode / City

Dátum narodenia / Date of birth

Telefón (cez deň) / Tel. Nr. (during the day)

Fax / Fax

E-mail / E-mail

Podpis / Signature

Miesto / Dátum / Place / Date

Platný do / valid to Hotelový poukaz č. / Voucher Nr.

Tento poukaz je možné uplatniť na 1 prenocovanie pre 2 osoby

v rámci jedného pobytu, pričom dĺžka pobytu je minimálne 2 noci.

This Hotel Voucher is redeemable for one night for 2 people 

staying for a minimum of 2 nights.

✁

31.12.2013 WPS3000 MUS
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Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A

821 04  Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

Vaša odborná kúrenárska firma:

9443 908 SK   03/2012

Obsah je chránený autorskými právami.

Kopírovanie a akékoľvek iné využívanie 

len s predchádzajúcim súhlasom.

Právo na zmeny vyhradené.


