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1.0 Doplňky k rezervaci 

Při rezervaci pobytu prostřednictvím stránek pentahotels.com   během kampaně si hosté budou 
moci předem rezervovat doplněk k rezervaci „Polévka a ponožky“, který je opravňuje k nákupu 
ponožek a misky polévky během pobytu. Prodej je určen hostům a návštěvníkům hotelů Penta (kromě 
Asie). 

Všechny zúčastněné hotely Penta mají omezené zásoby ponožek Penta X Stand4Socks, které jsou 
dostupné k prodeji. Cena doplňku je 12 € v Německu, Rakousku, Belgii a Francii, 12 £ ve Velké 
Británii, 350 Kč v Praze a 1050 rublů v Moskvě. Jedná se o sníženou cenu balíčku ve srovnání 
s nákupem položek samostatně přímo v hotelech. 

Doplněk bude k dispozici pro pobyty rezervované prostřednictvím rezervačního systému do 72 hodin 
před datem příjezdu. Doplněk není dostupný pro pobyty, které jsou rezervovány méně než 72 hodin 
do data příjezdu.  

Cena doplňku musí být uhrazena buď předem, nebo musí být autorizována během check-in, 
v závislosti na tom, jakou možnost platby zvolíte při rezervaci. 

Ponožky jsou dostupné ve dvou různých velikostech (SMALL a LARGE) a jejich velikost si host může 
vybrat během rezervace. Design může být různý. 

Při příjezdu obdrží host ponožky a poukaz na polévku dne. Poukazy je možné uplatnit v Pentalounge 
při objednání polévky dne. S poukazy nakládejte jako s hotovostí, protože ztracené nebo odcizené 
poukazy nelze nahradit.  

Na prodej doplňků polévka a ponožky se nevztahují žádné další slevy a nelze je využít ve spojení se 
žádnou jinou nabídkou, včetně slevy v rámci programu Friends.  

Ponožky jsou vyrobeny v limitované edici a budou prodávány pouze do vyprodání zásob. Po 
vyprodání zásob již nebude doplněk k rezervaci dostupný. 

Zboží zakoupené v hotelech Penta nelze vrátit ani vyměnit.  

Pokud je zboží vadné nebo poškozené, můžete do 30 dní od data nákupu kontaktovat pořadatele 
kampaně u příležitosti výročí Penta Hotels Worldwide GmbH (Frankfurt nad Mohanem) na adrese 
marketing@pentahotels.com, aby zajistil vrácení nebo výměnu zboží. 

Za každý jeden prodaný doplněk bude na konci kampaně věnován jeden pár ponožek a jedna miska 
polévky místnímu charitativnímu partnerovi jednotlivých hotelů.  

Penta Hotels Worldwide GmbH není charitativní organizace a nákup ponožek nelze odečíst z daní. 

2.0 Polévka dne 

Dárkový program #PENTAGIVES „jeden kup, jeden daruj“ se vztahuje na každou prodanou polévku 
dne v restauraci každého hotelu Penta (kromě Asie) během kampaně. Nejedná se o zvláštní cenu: 
platí cena uvedená v menu. 

Během kampaně budeme nabízet tři druhy polévek:  
•  Brokolicová polévka s mandlemi. 
•  Kuřecí nudlová polévka se zázvorem. 
•  Polévka z pečené červené papriky s parmezánem a bazalkovým pestem.  
•  Boršč* (pouze hotel Penta v Moskvě).  

http://pentahotels.com


Při nákupu polévky dne v Pentalounge je možné využít slevu v rámci programu Friends ve výši 10 % 
na jídlo a pití. 

Za každou jednu prodanou polévku dne bude na konci kampaně věnována jedna miska polévky 
místnímu charitativnímu partnerovi jednotlivých hotelů.  

Penta Hotels Worldwide GmbH není charitativní organizace a nákup polévky nelze odečíst z daní. 

3.0 Ponožky 

Všechny hotely Penta budou mít omezené zásoby ponožek Penta X Stand4Socks, které lze zakoupit 
přímo v hotelu. Cena jednoho páru je 10 € v Německu, Rakousku, Belgii a Francii, 10 £ ve Velké 
Británii, 300 Kč v Praze a 900 rublů v Moskvě. Prodej je určen hostům a návštěvníkům hotelů Penta 
(kromě Asie).   

Na prodej ponožek se nevztahují žádné další slevy a nelze je využít ve spojení se žádnou jinou 
nabídkou, včetně slevy v rámci programu Friends.  

Ponožky jsou vyrobeny v limitované edici a budou prodávány pouze do vyprodání zásob. 

Zboží zakoupené v hotelech Penta nelze vrátit ani vyměnit.  

Pokud je zboží vadné nebo poškozené, můžete do 30 dní od data nákupu kontaktovat pořadatele 
kampaně u příležitosti výročí Penta Hotels Worldwide GmbH (Frankfurt nad Mohanem) na adrese 
marketing@pentahotels.com, aby zajistil vrácení nebo výměnu zboží. 

Za každý jeden prodaný pár ponožek bude místnímu charitativnímu partnerovi jednotlivých hotelů 
darován jeden pár ponožek.  

Penta Hotels Worldwide GmbH není charitativní organizace a nákup ponožek nelze odečíst z daní. 

4.0         Rezervace schůzek a akcí 

Při rezervaci akce během období kampaně v hotelech Penta, které se účastní kampaně, bude na 
konci kampaně jménem každého delegáta nebo účastníka věnována polévka místnímu charitativnímu 
partnerovi.  

Toto platí pro rezervace všech akcí v období od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022 v hotelech Penta Vídeň, 
Brussels Airport, Brussels City Centre, Leuven, Liège, Praha, Paris CDG Airport, Birmingham, Derby, 
Inverness, Ipswich, Reading, Warrington, Berlin Köpenick, Braunschweig, Eisenach, Kassel, Lipsko, 
Rostock, Wiesbaden a Moskva. 

Akce se následně může uskutečnit kdykoli. 

Tato nabídka se vztahuje pouze na akce rezervované prostřednictvím prodejních týmů Penta a 
využitím adresy sales@pentahotels.com.  

Po rezervaci akce budou názvy společností, které se zúčastnily kampaně, uvedeny v místě konání 
kampaně v příslušném hotelu Penta. Pokud si této příležitosti nepřejete využít, musí rezervující 
kontaktovat marketing@pentahotels.com. 

Rezervace závisí na dostupnosti a všeobecných obchodních podmínkách poskytovaných prodejním 
týmem Penta pro všechny rezervace schůzek a akcí. 

Za každého delegáta nebo účastníka akce bude na konci kampaně věnována jedna miska polévky 
místnímu charitativnímu partnerovi jednotlivých hotelů.  
Penta Hotels Worldwide GmbH není charitativní organizace a nákup ponožek nelze odečíst z daní.
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