
BÝT ČLENEM 

RADON SPA CLUBU 

SE VYPLATÍ

Vážení hosté, 

velmi si vážíme Vaší důvěry a loajality. Proto nám dovolte Vám 

blíže představit a seznámit Vás s naším věrnostním programem 

- Radon Spa Club. Radon Spa Club přináší svým členům celou 

řadu výhod, které je možné využívat ihned po registraci 

do klubu na našich hotelových recepcích. 

/dle úrovně členství/

DODATEČNÁ SLEVA Z POBYTU

SLEVY NA KULTURNÍ AKCE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

ZDARMA POBYT V SOLNÉ JESKYNI

ZDARMA HODINY V AQUACENTRU AGRICOLA A SAUNOVÉM DOLU

A MNOHO DALŠÍCH BENEFITŮ...

VÝHODY ČLENSTVÍ



PŘIHLÁŠKA

Děkujeme!

Svým podpisem souhlasím s Všeobecnými pravidly věrnostního programu a principy Radon 

Spa Club, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedených v přihlášce, a to 

v zásadách ochrany osobních údajů členů věrnostního programu dle platné legislativy.

Souhlasím se zasíláním klubových a lázeňských novinek na můj e-mail a žádám o vyhotovení 

členské karty.

Věříme, že budete spokojeni s výhodami,  

které Vám věrnostní program Léčebných lázní 

Jáchymov a. s. přinese. 

S dotazem či připomínkami související

s používáním a uplatňováním karty 

Radon Spa Clubu se obracejte na:

T. G. Masaryka 415 | 362 51 Jáchymov

+420 353 831 111

radonspaclub@laznejachymov.cz

Příjmení:*

Ulice, č.p.:*

PSČ:*

Datum narození:*

E-mail:*

Datum:*

Tel.:*

Město:* Stát:*

Jméno:*

Podpis:*
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Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím, odevzdejte na některé 

z hotelových recepcí Léčebných lázní Jáchymov a.s.

Léčebné lázně Jáchymov a.s. 

T. G. Masaryka 415

362 51 Jáchymov 

IČ: 29211808

Tel.: +420 353 831 111

Fax: +420 353 831 027

E-mail: radonspaclub@laznejachymov.cz

www.LazneJachymov.cz

Společnost zapsána

v obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Plzni, 

odd. B, vložka 1603.



JAK VĚRNOSTNÍ PROGRAM FUNGUJE?

Každý pobyt v Léčebných lázních Jáchymov a. s., 

který uskutečníte ať jako samoplátce či 

pojištěnec nebo jej realizujete přes cestovní 

kanceláře, odměníme věrnostními body, které 

po úhradě vašeho hotelového účtu a ukončení 

aktuálního pobytu připíšeme na Vaše klubové 

konto. Za každých utracených 1 000 Kč systém 

vygeneruje cca 1 bod. Tyto body slouží 

k určení výše vašeho členství. 

VÝHODY ZÁKLADNÍHO ČLENSTVÍ

BLUE CARD

ZÁKLADNÍ ČLENSTVÍ

SILVER CARD

STŘÍBRNÉ ČLENSTVÍ

Pokud jste si závazně rezervovali pobyt nebo 

jste hostem v některém z našich hotelů, máte 

nárok na bezplatné členství v klubu. 

Modrou kartu má možnost získat každý, 

kdo si zakoupí jakýkoliv z pobytů od jedné noci. 

K této kartě přináleží základní sada výhod. 

exkluzivní nabídky a slevy na vybrané 

produkty (dle aktuální měsíční nabídky)

10 % sleva na koncerty, kino a zájezdy 

organizované lázněmi

1x solná jeskyně zdarma – 45 min.

zasílání novinek a informací e-mailem

VÝHODY STŘÍBRNÉHO ČLENSTVÍ

Jste stálými hosty našich lázní? 

Stříbrnou kartu získáte automaticky 

při dosažení 120 bodů. 

K této kartě náleží 

rozšířená sada výhod.

3 % sleva z pobytu (nad rámec limitu slev) 

– neplatí pro klienty cestovních kanceláří, 

cestovních agentur a skupin

výhody základního členství 

seznam dalších aktuálních výhod naleznete 

na informačních nástěnkách 

zasílání novinek a informací e-mailem

Všechny služby lázní jsou oceněny příslušnými 

body, které jsou nastaveny v lázeňském 

rezervačním systému. Úroveň vašeho členství 

je tedy založena i na finančním objemu vašich 

předchozích pobytů a využitých služeb, 

který je poté převeden na body. 

Možná už máte nárok na zajímavé slevy. 

Nenechte si je ujít.

Stav klubového konta si můžete osobně 

ověřit v recepci hotelu.



ÚROVNĚ ČLENSTVÍ A JEJICH VÝHODY

GOLD CARD

ZLATÉ ČLENSTVÍ

PLATINUM CARD

PLATINOVÉ ČLENSTVÍ

VÝHODY ZLATÉHO ČLENSTVÍ

Jste pravidelnými hosty našich lázní 

a na Vaší stříbrné kartě máte nasbíráno 

min. 240 bodů? 

V tom případě automaticky získáváte 

zlatou kartu. K této kartě náleží 

rozšířená sada výhod.

5 % sleva z pobytu (nad rámec limitu slev) 

– neplatí pro klienty cestovních kanceláří, 

cestovních agentur a skupin

výhody základního členství 

časnější příjezd do hotelu / pozdější odjezd 

z hotelu(dle volných kapacit a možností 

v limitu +/- 4 hod.)

možnost ubytování v pokoji vyšší kategorie 

bez dalšího příplatku (v době pobytu hosta, 

v rámci budovy dle možností a volných kapacit)

seznam dalších aktuálních výhod naleznete 

na informačních panelech

zasílání novinek a informací e-mailem

VÝHODY PLATINOVÉHO ČLENSTVÍ

Platinovou kartu získá držitel zlaté karty 

automaticky při dosažení celkového počtu 

480 bodů. 

K této kartě náleží 

rozšířená sada výhod.

10 % sleva z pobytu (nad rámec limitu slev) 

– neplatí pro klienty cestovních kanceláří, 

cestovních agentur a skupin

výhody základního členství

časnější příjezd do hotelu / pozdější odjezd 

z hotelu (dle volných kapacit a možností 

v limitu +/- 4 hod.)

možnost ubytování v pokoji vyšší kategorie 

bez dalšího příplatku (v době pobytu hosta, 

v rámci budovy dle možností a volných kapacit)

parkování zdarma

seznam dalších aktuálních výhod naleznete 

na informačních panelech

zasílání novinek a informací e-mailem

Jak se mohu stát členem?

Stačí vyplnit a podepsat přihlášku 

na kterékoli recepci lázní již první den 

Vašeho pobytu. 

Přihlášku získáte na recepci hotelu.

Členské karty klubu

Všem novým členům klubu bude na základě 

uskutečněné rezervace pobytu v lázních 

vyhotovena členská karta klubu. 

Tato karta slouží k rychlé identifikaci člena. 

Dané úrovni členství odpovídá příslušná karta. 

Stříbrnou a zlatou kartu je možné převzít 

osobně na recepci. Lázně si vyhrazují 

nezbytný čas na její výrobu.

Kde získám další informace o klubu?

Úplné informace naleznete ve Všeobecných 

pravidlech věrnostního programu Radon Spa Club, 

která jsou dostupná na hotelových recepcích nebo 

na internetových stránkách www.LazneJachymov.cz.

Důležité upozornění

Slevy nelze uplatnit na úhradu poplatku z pobytu. 

Společnost Léčebné lázně Jáchymov a.s. si vyhrazuje 

právo na změnu podmínek pro vydání karty 

a související výhody. Staňte se členem klubu, 

sbírejte body a využívejte všech výhod. Dodatečná 

sleva na pobyt se nevztahuje na klienty cestovních 

kanceláří, cestovních agentur, skupin a online 

rezervační portály, které nejsou ve vlastnictví Lázní.

Věříme, že budete spokojeni s výhodami, které Vám věrnostní program Radon Spa Club přinese.
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