
Potenciális volumennövelé

 500 palack alatti rendelés esetén 50 palackonkén
 500 palack feletti rendeés esetén 100 palackonkén
 1000 palack rendelés felett 200 palackonként




Csomagjaink pontos tartalma egyedi megegyezés szerint alakul. 

Egyedi ajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Tárolási költség az ingyenes időszak lejárta után: szerződés szerint.

Áraink nettó árak és tartalmazzák a borok forgalombahozatali eljárásának díját.

palackszám 
/lekötött évek

200-500 
palack

500-1000 
palack

1000 palack 
felett

5% 8% 12%

1 év 5% 8% 12%

2 év 7% 10% 14%

3 év 10% 13% 17%

4 év 12% 15% 19%

5 év 15% 18% 22%

5 év felett 20% 23% 27%

Kedvezményrendszer klubtagok számára

Csomagok Hippi-bohém-csomag Eklektikus bohém-csomag Sikkes bohém-csomag Romantikus bohém-csomag

Minimum rendelési palackszám
Minimum 150 palack (0,75 l) bor 
évente.

Minimum 400 palack (0,75 l) bor 
évente.

Minimum 600 palack (0,75 l és/
vagy 0,5 l) bor évente.

Minimum 90 palack (0,75 l) 
hagyományos eljárással készült 
pezsgő évente.

Választható  
borstílus

Száraz, félszáraz vagy félédes 
furmint.

Száraz, félszáraz vagy félédes 
furmint.

Száraz, félszáraz, félédes, vagy 
természetes édes bor (késői 
szüret). Limitált mennyiségben 
dűlőszelektált tételek is 
rendelhetők.

Hagyományos eljárással készülő 
pezsgő (méthode traditionnelle).

Választhatő szőlőfajta
Furmint Furmint Furmint, sárgamuskotály, 

hárslevelű.
Furmint

Részvétel a feldolgozásban
Folyamatos információ a szőlő, 
majd a bor állapotáról.

Folyamatos információ a szőlő, 
majd a bor állapotáról.

Folyamatos információ a szőlő, 
majd a bor állapotáról.

Folyamatos információ a szőlő, 
majd a bor állapotáról.

Választható borászati technológia
Reduktív Reduktív, oxidatív (hordós érlelésű) Reduktív, oxidatív (hordós 

érlelésű), teljes technológiai 
ráhatás.

Méthode traditionnelle 
pezsgőkészítési eljárás.

Választható élesztő; erjedési 
hőmérséklet, finomsperőn érlelés

Nem Nem Igen Igen

Részvétel az érlelési idő 
megválasztásában

Nem Igen Igen Igen (min. 9 hónap)

Részvétel a végső karakter 
kialakításában

Nem Igen Igen Igen

Választható palack és záróelem
Standard MyWine Club üveg, 
kapszulával, csavarzárral

TokajAntik, bordói vagy burgundi 
típusú üveg; dugó vagy csavarzár.

TokajAntik, bordói vagy burgundi 
típusú üveg; dugó vagy csavarzár.

Standard MyWine Club üveg, 
kapszulával, pezsgőzárral.

Címkedesign Egyedi borcímke sablonok alapján Egyedi borcímke sablonok alapján Egyedi borcímke sablonok alapján Egyedi címke sablonok alapján

Térítésmentes tárolási idő a szüreti 
időponttól számolva

3 hónap 6 hónap 9 hónap 9+6 hónap (a pezsgő elkészültétől 
számítva fél év)

Szállásszolgáltatás
Legalább 2 éjszaka/év a Bohemian 
Retreatben.

Legalább 6 éjszaka/év a 
Bohemian Retreatben.

Legalább 6 éjszaka/év a 
Bohemian Retreatben.

Legalább 2 éjszaka/év a Bohemian 
Retreatben.

A csomag egyéb tartalma

Folyamatos kommunikáció a 
borásszal, a birtokközponttal, a 
klubtagokkal - egyedi, zárt 
kommunikációs csatornák; 
elsőbbségi részvételi lehetőség a 
Club eseményein.

Folyamatos kommunikáció a 
borásszal, a birtokközponttal, a 
klubtagokkal - egyedi, zárt 
kommunikációs csatornák, előre 
egyeztetett személyes találkozók. 
Elsőbbségi részvételi lehetőség a 
Club eseményein, belépődíjas 
események esetén 
kedvezménnyel.

Tartalma - egyéb

folyamatos kommunikáció a 
borásszal, a birtokközponttal, a 
klubtagokkal - egyedi, zárt 
kommunikációs csatornák, előre 
egyeztetett személyes találkozók

Elsőbbségi részvételi lehetőség a 
Club eseményein, kedvezmény. 
Elsőbbségi vásárlási lehetőség 
adott évjárat Tokaji 
borkülönlegességeiből (aszú, 
szamorodni).

Elsőbbség az egyéb programokra 
jelentkezéskor, évi 1 privát dűlőtúra 
és évi 1 - kóstolással egybekötött - 
privát pincetúra a borásszal, 
meghívó 2 fő részére a klub szüreti 
vagy karácsonyi programjára

Minimum nettó csomagár/év 330 000 Ft 990 000 Ft 1 800 000 Ft 450 000 Ft

összehasonlító táblázat


