V Brně 16.1.2013
Vážení přátelé turistiky a aktivit v horách,
naše agentura se zabývá servisem spojeným se členstvím v rakouském Alpenvereinu (OeAV) a to jak pro jednotlivce, tak i pro
sportovní oddíly.
V této souvislosti považujeme za nutné zdůraznit, že Alpenverein (tedy rakouský Alpský svaz) je sice jedna organizace, ale její
strukturu tvoří přes dvě stě sekcí, které si do určité míry žijí vlastním životem, pečují individuálně o svoje klienty a nabízejí různé
výhody. V České republice je mimo jiné již od počátku 90. let zastoupena sekce Innsbruck a jen o něco kratší dobu sekce Edelweiss
Vídeň, která je druhou největší sekcí Alpenvereinu vůbec, zastoupená naší brněnskou agenturou V-tour.
Naší prioritou je rozšiřování slev a bonusů, které mohou u nás registrovaní členové využívat zde v České republice i v Rakousku.
Protože často spolupracujeme s dovozci, výrobci a prodejci vybavení pro lezení i pobyt v horách, roční členský poplatek OeAV se vám
vrátí již při prvním větším nákupu. Oddílům a organizovaným skupinám však nabízíme ještě daleko více!

Roční Alpenverein od 1340 Kč
•
•
•
•

zvýhodněné roční poplatky Alpenvereinu jsou určeny nejen členům oddílu, ale platí také pro jejich příbuzné či známé. Jedinou
podmínkou je hromadná registrace prostřednictvím předsedy oddílu.
nový člen Alpenvereinu u nás neplatí žádný poplatek navíc
nový člen obdrží slevovou knížku, s níž může ušetřit více než 500 € u našich partnerů v Rakousku
všichni členové při registraci na r. 2013 obdrží slevovou knížku s bonusy více než 3 000 Kč u partnerů v České republice (např. 20%
sleva na nákup v prodejnách Alpsport, 10% na nákup ve firemních prodejnách Tilaku a Meindlu, vstupy na lezeckou stěnu zdarma,
20% sleva na serveru horomaterial.cz, výtisk Montany zdarma atd.)
VÝHODNÉ CENY ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU 2013
základní
cena

kategorie členství

cena pro
horooddíly

1490 Kč

1340 Kč

Dospělí r. 1953 - 1987 (A)

1210 Kč

1110 Kč

Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři a studenti, invalidé (B)

690 Kč

670 Kč

1490 Kč

1340 Kč

Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi (A+C)

2700 Kč

2450 Kč

Výhodné rodinné členství (A+B+C). Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi za ně neplatí žádné
poplatky!

Děti r. 1995 a mladší (C)

Prémie za zprostředkování členství v OeAV pro předsedu oddílu
1. Čím více členů, tím větší sleva na značkový materiál a vybavení
Celkový počet osob společně registrovaných do Alpenvereinu na r. 2013 je jediným kritériem pro určení ceny na jednorázový
nákup značkového horomateriálu, viz následující tabulka
Vybavení

lano Beal 60m s impregnací dry cover
5 ks plných expresek Camp orbit
feratový set Camp vortex
nádobí pro dvě osoby GSI Outdoors Pinnacle dualis
UV sterilizace vody Steripen Classic
lopata Pieps Tour-T

Cena při registraci
5 a více členů AV

Cena při registraci
10 a více členů AV

3290 Kč
1250 Kč
1250 Kč
1450 Kč
1790 Kč
1190 Kč

Ortlieb Duffle vodotěsná expediční taška – 110 litrů
3420 Kč
Ortlieb V-Shot – vodotěsný obal na zrcadlovku
2790 Kč
Ortlieb Day-Shot – vodotěsný fotografický batoh
5992 Kč
(!)
Technické parametry výše uvedených výrobků Ortlieb hledejte na www.azub.cz
(!!)
Od každé položky je možné objednat pouze 1 ks

Cena při registraci
20 a více členů AV

2890 Kč
1050 Kč
1050 Kč
1290 Kč
1690 Kč
990 Kč

2590 Kč
990 Kč
990 Kč
1150 Kč
1590 Kč
850 Kč

3003 Kč
2443 Kč
5243 Kč

2574 Kč
2094 Kč
4494 Kč

Objednávky vyřizuje: Michael Pokorný, T: 724 98 93 98, E: michal@v-tour.cz

Alpenverein opravdu výhodně!

WWW.OEAV.CZ | hot-line 606 075 575

2. Za nové členy přilba Salewa Xenon zdarma
Stejně jako v minulých letech odměňuje naše sekce i letos speciální prémií ty předsedy oddílů, kteří registrují do Alpenvereinu
zcela nové členy (tedy osoby, jež nikdy členem žádné sekce nebyly). Jeden kus kvalitní outdoorové výbavy si můžete vybrat
ZDARMA dle následujícího přehledu:
min. počet osob

prémie

4
6
6
8

maglajzpytlík Alpenverein v modré barvě
cestovní lékárnička
čelovka Petzl e+lite
Alpenverein-Seidenschlafsack („bílá paní“ pro noclehy na chatách) nebo praktický outdoorový nůž nebo batoh Eiger 33

10

DVD s kompletními mapovými podklady Alpenverein nebo žďárák Pieps

12

multisportovní přilba Salewa Xenon nebo DVD BEV map (topografické mapy a digitální model terénu, Rakousko)

A na závěr
Protože členské poplatky v Alpenvereinu se hradí na daný kalendářní rok, nejvýhodnější okamžik pro registraci je právě nyní.
Neváhejte se proto obrátit na naši agenturu v případě jakýchkoliv souvisejících dotazů. Na vyžádání vám na e-mail obratem
zašleme hromadný registrační formulář pro váš oddíl.
s přátelským pozdravem
za brněnskou centrálu Alpenvereinu
Kateřina Vyškovská a Michael Pokorný

Alpenverein opravdu výhodně!

WWW.OEAV.CZ | hot-line 606 075 575

PŘÍLOHA PRO ČLENY ODDÍLU
1. Přehled slev a bonusů pro naše členy Alpenvereinu
Jednorázové slevy

Paušální slevy

Alpsport – 20% na jeden nákup v libovolné prodejně
CA V-tour – 1 den zdarma na vybraných zájezdech
CK Viamare – 10 % na zájezdy z katalogu 2013
Harakiri – 7% na kurzy kiteboardingu
Helia sport – 10% na nákup a servis lyží
Horokupectvi.cz – kniha zdarma při objednávce nad 1000 Kč
Horomaterial.cz – 20% na produkty Wild Country a Alexika
Horský hotel Ostružná – 15% na ubytování
Kiteboarding.cz – 500 Kč na nákup
Lanová centra Proud – 20% na programy v Brně, Olomouci a Praze
Lezecká stěna Rajče – 2 volné vstupy
Montana – zdarma 1 výtisk k ročnímu předplatnému
Meindl – 10% na nákup ve firemní prodejně
Nanospol – 20% na nákup v prodejně i v e-shopu
Nordic – 20% na předplatné
Očkovací centrum – sleva 5% na očkování
Ortlieb – 20% na nákup
Österreich institut – sleva 300 Kč na libovolný kurz němčiny
Penzion Fryšava – 10% na ubytování
Prázdninový dům Majdalenka – 2 000 Kč na týdenní pobyt
Ski areál Kouty – 10% na skipas
Snow – 20% na předplatné
Tilak – 10% na nákup ve firemních prodejnách
Vagus – 15% na nákup

2mCyklosport – 5 až 20% na kola, ostatní zboží i na servis
Alpsport – 12% sleva na nákup ve všech prodejnách
Freytag & Berndt – 10% pro členy Alpenverein Edelweiss
Hororsport Opava – 7% na nákup
Hudy a Rockpoint – 5% sleva na nákup ve všech prodejnách
Chalupa v Beskydech – 15% na ubytování mimo sezónu
Nanospol – 10% na nákup v prodejně i v e-shopu
Mariánská chata – 5 % sleva na ubytování
Österreich institut Brno – 5% sleva na jazykové kurzy
Penzion Fryšava – 10% sleva na ubytování
Prázdninový dům Majdalenka – 1 000 Kč na týdenní pobyt
Tilak – 5% sleva v prodejně www.tilak-prodejna.cz
Aktualizovaný přehled + další desítky slev u partnerů v Rakousku
naleznete na našich webových stránkách.

2. Horolezecká literatura za exkluzivní cenu
Nabízíme vám do oddílové knihovny průvodce renomovaného italského vydavatelství Versante Sud (Arco, Finale, Tre Cime... ) za
skutečně zajímavé ceny:
• při objednávce nad 2 500 Kč dostáváte slevu 15% na celou zásilku
• při objednávce nad 3 200 Kč dostáváte slevu 20% na celou zásilku
Slevy počítáme z doporučených MOC (viz přiložený ceník). V případě platby dobírkou účtujeme jednorázově 100 Kč. Poštovné při
odeslání jedné knihy podle tarifů České pošty. Při objednání více než dvou knih a předchozí platbě na účet neplatíte poštovné.
Pro jasnou identifikaci jednotlivých jazykových mutací uvádějte ve svých objednávkách ISBN požadovaných knih.
Objednávejte ihned, nejpozději do 1.3.2013! Akce by se měla (podle vašeho zájmu) opakovat ještě na podzim r. 2013. Knihy jsou
určeny pro lezecké oddíly. Od jednotlivých titulů lze objednat max. 3 kusy. Stránky vydavatelství: www.versantesud.it
Objednávky vyřizuje: Michael Pokorný, T: 724 98 93 98, E: michal@v-tour.cz

3. Klíč od Winterraum zdarma
U nás v brněnské centrále v kanceláři V-tour si můžete zapůjčit klíč od zimních ubytovacích prostor od horských chat v celém
Rakousku. Se zapůjčením klíče není spojen žádný poplatek, pouze vratná záloha 1 000 Kč.

4. Půjčovna outdoorového vybavení se slevou 10 %
Aktuálně upozorňujeme na sortiment lavinových setů (pípák+sonda+lopata). U nás máte k dispozici moderní lavinové
vyhledavače Pieps DSP a Arwa 3 a spolehlivé lopaty Pieps Tour.

Alpenverein opravdu výhodně!

WWW.OEAV.CZ | hot-line 606 075 575

5. Postavte oddílový tým: 24 hodin na běžkách
Alpský klub Brno je spolupořadatelem již šestého ročníku jesenické čtyřiadvacetihodinovky na běžkách, která se koná o víkendu
2.3. – 3.3. 2013 u horského hotelu Paprsek. Závod je určen jednotlivcům, dvou i tříčlenným týmům. V cíli čeká bohatá tombola
s hodnotnými cenami. Propozice a přihlášku najdete na www.xmountain.cz/24

6. DVD Tenkrát v Ráji aneb Damals im Paradeis
Ideální vánoční dárek nejen pro pískaře. Vítězný film loňských horolezeckých festivalů v Teplicích, Popradu i Ostravě retrodokument o prvních dvou prvovýstupech na skalní věž Kobyla v Příhrazích. Cena 149,- Kč vč. poštovného po ČR. Pro oddíly
při koupi 5-ti DVD 1 kus zdarma. Kontakt: david.svarovsky@seznam.cz

Alpenverein opravdu výhodně!

WWW.OEAV.CZ | hot-line 606 075 575

