věrnostní

program

Vážení hosté Kavárny LANNA,
Váš zájem o věrnostní program Kavárny LANNA nás velmi těší.
Chceme být s Vámi, našimi stálými hosty v kontaktu, věnovat se Vašim přáním a připomínkám,informovat
Vás o akcích, které pořádáme a samozřejmě se Vám za Vaši věrnost odměnit!
Věrnostní program Kavárny LANNA funguje na bázi sbírání bodů za každý Váš uhrazený účet v naší
kavárně. Za každých uhrazených 10 Kč získáte na Vaší věrnostní kartě 1 bod.
Po předložení karty před uzavřením účtu Vám budou na Vaše konto načteny body. Na každé účtence
se Vám vždy zobrazí, kolik bodů jste právě obdrželi společně s celkovým stavem Vašeho věrnostního
konta.
Je jen na Vás jaké výhody budete za nasbírané body čerpat...
Naše aktuální nabídka věrnostního programu:
1. dárkový poukaz:
počet bodů
200
400
600
1000

v hodnotě
100 Kč
200 Kč
300 Kč
500 Kč

2. dárky:
počet bodů
400
500

dárek
Nerezový termohrnek na kávu s sebou
Balíček kávy LANNA 250g

Pokračování
na další straně...

věrnostní

program

3. služby

BICYKL LANNA, zapůjčení kola zdarma
Nechte svá kola doma a přijďte vyzkoušet ta naše. Všechny kola u nás jsou opravdové lahůdky
pro svezení a pro oko. Anglická městská kola, léty prověřená kvalita…většina je opatřena piknikovým
košem, dětskou sedačkou...
Vezměte své přátele nebo rodinu a udělejte si nádherný výlet podél malebného břehu řeky Vltavy!
počet bodů
300
375
750

v hodnotě
200 Kč
250 Kč
500 Kč

ATELIER LANNA
Noc v luxusním dvoulůžkovém atelieru v hodnotě 1 500 Kč zcela zdarma
• dvoulůžkový atelier v centru města s jedinečným výhledem na řeku Vltavu a prostornou terasou
se stylovým venkovním posezením
• atelier je vybaven TV, minibarem, Wi-fi a luxusní koupelnou s vanou
• parkování, Wi-Fi je zahrnuto v ceně ubytování
počet bodů
1 500

v hodnotě
1 500 Kč

Pokračování
na další straně...
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3. služby

Piknik LANNA
Piknikový koš pro 2 osoby včetně piknikové deky. Koš naplníme sortimentem z naší nabídky dle
Vašeho přání v níže uvedené hodnotě. Je jen na Vás, co si objednáte.
počet bodů
450

Kavárna LANNA

v hodnotě
300 Kč
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