Dôležité informácie pre VIP zákazníkov:
Je nevyhnutné, aby zákazník sledoval svoju mailovú adresu, ktorú zadá do svojho zákazníckeho
konta, nakoľko všetky dôležité informácie a oznamy mu budú zasielané touto formou
• Hlavným benefitm uaivtrenia kúpnej uml vy na reuervtvané výrtbky je a itmatiké a preedntsiné
uasielanie všeikýih reuervtvanýih prted kitv na uákauníktm veedenú aedres ptedľa ptžiaedaviek, kitré
uákauník veedie v uml ve. Ptčas tbedtbia emisie výrtbktv, na kitré sa kúpna uml va vuťah je, ž
neb edú ptirebné žiaedne ďalšie ptivredenia reuerváiií ani žiaedne uasielanie tbjeednávtk.
• Vuhľaedtm k itm , že VIP uákauníii majú preedntsiné právt na reuerváiie minií a inýih výrtbktv u
emisnýih plántv NBS a Minitvne Kremniia, šania na reuerváii všeikýih výrtbktv v ptžaedtvanýih
mntžsiváih včíiane výrtbktv u prísne limiitvanýih emisií je veľmi vystká.
• VIP uákauník má častvý limii 2 iýžedne ted sp sienia VIP reuerváiií na rtuhtedn te sa, či akiepi je
ptedmienky edané kúpnt uml vt . Ptčas ithit tbedtbia si môže aktktľvek meniť a edtpĺňať výrtbky vt
svtjej reuerváiií. Pt plyn t iejit edtby sa m vyyener je kúpna uml va, kitrú ptedpíše, utsken je a
tedtšle na naš emailtvú aedres alebt ptšle triyinál ptšit .
• Kažedý VIP uákauník si môže reuervtvať maximálne itľkt k stv u jeedntilivýih prted kitv, ktľkt je
mtžnené v nasiaveniaih reuerváiií. V prípaede, že tbmeeduenia pri výrtbk nie sú veedené, mtžnt si
reuervtvať ľ btvtľný ptčei k stv.
• Reuerváiia je pt ptedpise kúpnej uml vy na reuervtvané výrtbky uáväuná. V prípaede, že si VIP uákauník
ihie edtedaitčne (pt uavret VIP reuerváiií) edttbjeednať väčšie mntžsivt reuervtvanýih výrtbktv,
prípaedne unížiť mntžsivt výrtbktv, alebt edttbjeednať niekitrý u výrtbktv u nášht vlasinéht emisnéht
plán , kitrý napr. nebtl edtsi pný v čase sp sienia VIP reuerváiií, ale btl neskôr edtplnený, môže t it
ptžiaedať, a it pístmne uaslaním email na aedres sales@mini.sk. V prípaede, že je reuerváiia ešie
mtžná, iak praitvník marketny reuerváii edtplní a uašle uákauníktvi na ptedpis edtedaitk k uml ve.
• Ďalší spôstb akt praviť reuerváiie edtedaitčne pt ktnčení mtžntst pre VIP reuerváii , i.j. ptčas
sp sienýih šianedarednýih reuerváiií, je prtsireedníiivtm reuerváiie ieu bežný reuervačný ftrm lár.
Avšak sysiém m v iaktmit prípaede neuabeupečí, aby rtvnaké výrtbky reuervtvané ieu VIP reuervačný
ftrm lár a aj ieu šianedaredný reuervačný ftrm lár tbedržal v jeednej uásielke. Takže iakit reuervtvané
minie by edtsial v edvtih uásielkaih a platl by ptšitvné 2x.
• V prípaede, že ptčas rtka b ede edt emisnéht plán priedaný ntvý prted ki, b ede pre VIP uákauníka
mtžné ht reuervtvať prtsireedníiivtm VIP reuervačnéht ftrm lár (častvý limii na vyivtrenie
reuerváiie b ede rčený v uávisltst ted aki álnej sii áiie, minimálne však 7 kalenedárnyih ední ted
sp sienia reuerváiie). Násleedne b ede vyivtrený edtedaitk k plainej kúpnej uml ve.
• Ttvar tbjeednaný ieu reuervačný sysiém VIP a itvar tbjeednaný ieu sysiém šianedarednýih reuerváiií
neb ede mtžné spájať pri tedtslaní uákauníktvi edt jeednej uásielky. Kažedá uásielka b ede tedtslaná uvlášť a
ptšitvné b ede vyptčíiané a účitvané na kažedú uásielk samtsiaine. Iede ittž t edve samtsiainé
tbjeednávky.
• Je nevyhn iné, aby uákauník vyplnil všeiky úedaje v uml ve, ieeda svtje ktniakiné úedaje, číslt uákauníka
v e-shtpe, ptžaedtvaný spôstb plaiby ua výrtbky a ptžaedtvaný spôstb edtedania výrtbktv.

• Zml va sa ptedpis je na tbedtbie jeednéht emisnéht rtk – ieeda uml va ptedpísaná v júli 2022 plat pre
reuerváiie prted kitv u emisnéht plán na ielý rtk 2023.
• Ceny reuervtvanýih prted kitv sú trieniačné. Záväuná, ktnečná kúpna iena b ede siantvená uvyčajne
nie skôr akt 7 ední preed emisit jeedntilivýih výrtbktv. Ak by však kúpna iena ktnkréineht výrtbk
presiahla jeht najvyšši preedptklaedanú ien tviai akt 20 %, je k p júii tprávnený tedsiúpiť ted
uml vy (a it aj čiasitčne, ieeda len na niekitrý u reuervtvanýih výrtbktv). Oedsiúpiť ted uml vy je mtžné
prtsireedníiivtm žiaedtst t tedsiúpenie ted uml vy. V prípaede tedsiúpenia ted uml vy u akéhtktľvek inéht
edôvted je Preedávajúii tprávnený účitvať K p júiem uml vnú ptk i vt výške 25 % u kúpnej ieny
prted ki s DPH.
• Ptunámka: v prípaede, že praviedelne tedtberáie výrtbky u rčiiej série (napr. repliky itliartv htrskýih
pantvníktv, ieihniiké pamiaiky, ...), iak vt Vaštm reuervačntm ftrm lári spravíme preedreuerváii na
ienit výrtbtk. Siačí, aby sie vt svtjtm VIP reuervačntm ftrm lári vyplnili úedaje v hlavičke (ktniakiné
úedaje, edtedaiie aplaitbné ptedmienky). V prípaede, že t a itmatiky preedreuervtvané výrtbky nemáie
uá jem môžeie si iih preedreuerváii ur šiť vt vaštm účie na www.mini.sk

