O KLUBU
Posebnost Vinskega kluba Istrski rubini
Vinski klub Istrski rubini združuje člane, ki imajo prefinjen odnos do vina, spoštujejo trto in zemljo
slovenske Istre, cenijo znanje in tradicijo Vinakoper in zaupajo v preciznost enologovega občutka za
vino.
Ključna posebnost vinskega kluba je, da ponuja svojim članom dostop do avtorskih vin izbranih sort in
letnikov po klubski ceni. Odlikuje jih popolnost barve, vonja in okusa in neskončna ponovljivost
prestižnosti.
Gre za omejeno količino vin, imenovanih Istrski rubini, ki so članom vinskega kluba na voljo po klubski
ceni. Z zbiranjem različnih vrst in sort Istrskih rubinov si člani lahko ustvarjajo lastno zbirko svojih vin,
ki s staranjem pridobivajo na svojem potencialu, odkritosti in bogastvu okusov. Zbirka iz leta v leto
narašča in z njo tudi raznovrstnost okusov.
Sočasno nastaja tudi matična zakladnica Istrskih rubinov v tradicionalnih kleteh Vinakoper, kjer se vrši
strokovni nadzor nad zorenjem vin in profesionalno arhiviranje vin.
Poslanstvo kluba
•

Plemenitenje vinskih rubinov slovenske Istre v naročju izbranih ljudi.

Vrednote kluba
•
•
•
•
•

Predanost
Prestižnost
Prepletanje
Veselje
Srčnost

Značilnosti članov kluba Istrski rubini
• V Vinskem klubu Istrski rubini se združujejo podobno misleči ljudje s prefinjenim odnosom do
vina, ki so mu predani z dušo in strastjo.
• Cenijo danosti slovenske Istre, ki jo odlikujejo rodovitna istrska zemlja, posebna lega in
primorska klima z edinstveno energijo sonca in vetra.
• Zaupajo dolgoletni tradiciji Vinakopra v obdelovanju vinogradov, proizvodnji vin in kletarstvu.
• Verjamejo v enologovo bogato znanje in njegov občutek za izbor pravega vina, ki ga odlikuje
preciznost okusa in vonja.
• Spoštujejo pozitivne vrednosti vina in se zavzemajo za odgovoren odnos do pitja vina.
• Želijo izostriti občutek do vina in zaznavati njegovo razpoznavnost in gastronomski potencial.
• Želijo napredovati v splošnem vinsko-kulturnem znanju, ki zajema pridelavo in proizvodnjo
vin, kletarske veščine kot tudi odnos do vina in njegovih kulturnih posebnostih.
PRAVILA ČLANSTVA
Prednosti za člane

•
•

Pripadnost vinskemu klubu, ki omogoča druženje z ljubitelji in poznavalci vin.
Možnost ustvarjanja lastne zbirke avtorskih vin Istrski rubini, ki z leti pridobivajo na
raznovrstnosti okusov in vrednosti.

Ob včlanitvi bo član deležen:
Prejem ekskluzivne članske kartice za
uveljavljanje članstva in članskih ugodnosti
Ekskluzivni nakup Istrskih rubinov po klubski
ceni
5% popust za nakup vrhunskih in prestižnih vin
Vinakoper
Povabilo na Wineacademy in vertikalno
degustacijo Istrskih rubinov s strokovno
predstavitvijo podano s strani glavnega enologa
Vinakoper.
•

Ob nakupu 6 steklenic Istrskega rubina bo član
deležen:
Prejem ekskluzivne članske kartice za uveljavljanje članstva
in članskih ugodnosti
Ekskluzivni nakup Istrskih rubinov po klubski ceni
10% popust za nakup vrhunskih in prestižnih vin Vinakoper
Povabilo na Wineacademy in vertikalno degustacijo Istrskih
rubinov (gratis 1 x letno) s strokovno predstavitvijo podano
s strani glavnega enologa Vinakoper.

Desetim članom, ki bodo v obračunskem obdobju kupili največ vin iz zbirke Istrski rubini,
bomo poleg naštetih ugodnosti podarili še akreditacijo za Festival Malvazije, Festival penin,
Refuscus Mundi in Martinovo degustacijo.

Pridobitev članstva
• Za pridobitev članstva je potrebno izpolniti pristopno izjavo z lastnoročnim podpisom.
- Pristopno izjavo najdete v prodajalnah vin Vinakoper (Ljubljana, BTC in Vič ter v Kopru).
• Na eni pristopni izjavi je lahko podpisana samo ena oseba.
Obračunsko obdobje
• Obračunsko obdobje traja od 1. januarja do 31. decembra. Ob nakupu 6 steklenic vin iz
linije Istrski rubini ali več, se članu prizna 10% popust za nakup vrhunskih in prestižnih vin
iz asortimaja Vinakoper.
Ugodnosti
• Ob sklenitvi članstva je član upravičen do nakupa vin iz linije Istrski rubini po klubski ceni.
• Ob sklenitvi članstva, se članu prizna 5% popust za nakup vrhunskih in prestižnih vin iz
asortimaja Vinakoper. Popust velja za tekoče obračunsko obdobje.

•

Po izteku tekočega obračunskega obdobja, se glede na opravljen nakup Istrskih rubinov v
tekočem letu, določi popust, ki velja v naslednjem letu. Ob nakupu 6 steklenic Istrskih
rubinov v tekočem setu, se članu dodeli popust v višini 10% za naslednje obračunsko
obdobje. V primeru nakupa manj kot 6 steklenic Istrskih rubinov, član ostane na istem
nivoju 5 % popusta.

Trajanje članstva
• S podpisano pristopno izjavo oseba sprejema članstvo za nedoločen čas
Članstvo se lahko prekine kadarkoli.

- Članstvo lahko član pisno odpove in preklic pošlje na naslov: Vinakoper d.o.o., Vinski klub
Istrski rubini, Šmarska cesta 1, 6000 Koper ali ustno v eni izmed prodajaln Vinakoper.
Zaveza kluba
• Klub bo ohranjal svojo ekskluzivnost in sledil zgodbi avtorskih vin privatne zbirke Istrski rubini.
Način plačila
• Člani plačujejo klubsko vino osebno v prodajalnah vin, ob čemer jim je izstavljen račun.
Varstvo osebnih podatkov
• Vsi osebni podatki, ki se pridobijo, se uporabljajo izključno v skladu z določili Zakona o varstvu
osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 59/99, 57/01, 59/01).
SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
skladno s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) uprav ljavcu VINAKOPER
d.o.o. dovoljujem zbiranje in obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov
(označite):
Kot član kluba dovoljujem podjetju Vinakoper d.o.o. uporabo zgoraj navedenih podatkov za
izdelavo ekskluzivne članske izkaznice za uveljavljanje članstva, članskega popusta, za namene
vodenja evidence o nakupu števila steklenic vina Istrski rubini imetnika kartice, z namenom
ugatovaljanja upravičenosti do članstva.
Za namene obveščanja o članski ponudbi Kluba Istrski Rubini, novostih, tematskih dogodkih,
izobraževanjih, aktivnostih, novicah in akcijah v maloprodajah Vinakoper.
Seznanjen sem s tem, da imam skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pravico,
da:
•
Zahtevam dostop do osebnih podatkov
•
Zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mano in da
imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov
•
Lahko soglasje kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti
•
Imam pravico pri Informacijskem pooblaščencu vložiti pritožbo
Seznanjen sem s tem, da:
•
Podpis soglasja ni pogoj za sklenitev pogodbe ali izvajanje storitev s strani VINAKOPER d.o.o.,
in da osebnih podatkov nisem dolžan zagotoviti
•
Bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene,
dokler tega ne prekličem
•
Na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev
•
Se osebni podatki hranijo do preklica
S podpisom izjavljam, da pristopam k članstvu in potrjujem, da sprejemam pravila, ki so pogoj za
članstvo.
Vašo željo (izrecno prostovoljno privolitev) lahko tudi kadarkoli spremenite ali prekličete na e-mail:
istrskirubini@vinakoper.si

KRAJ in DATUM
______________________

PODPIS ČLANA
____________________

Predstavljena pravila članstva veljajo do javno objavljene spremembe s strani upravitelja
kluba, podjetja Vinakoper d.o.o.

Koper, 1.10.2019

