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Udělejte radost nejen svým blízkým, ale i potřebným
Udělejte radost svým blízkým dárkovým poukazem od LH Hotels ve Vámi stanovené výši na
jakékoliv služby hotelů v rámci řetězce LH HOTELS (ubytování, stravování, wellness služby, masáže
atd.) a 5% z hodnoty poukazu společnost LH Hotels & Resorts s.r.o. věnuje nadaci Život dětem,
která podporuje, nemocné, handicapované a opuštěné děti.
www.zivotdetem.cz
Své blízké můžete obdarovat libovolným počtem poukazů v hodnotě 500 Kč či 1 000 Kč. Poukazy
jsou platné 12 měsíců od data vystavení a slouží k jakéko-li úhradě zboží a služeb v rámci sítě hotelů
LH Hotels. Poukazy nejsou zpětně proměnitelné za peníze.
www.lhhotels.cz
Poukazy můžete zakoupit na jakéko-li recepci LH Hotels (platba v hotovosti, kartou, převodem na
účet) či objednat na centrále společnosti na emailu info@lhhotels.cz . Bude Vám vystavena faktura
a po uhrazní částky obdržíte poukaz. V případě převodu na účet, budou poukazy předány (osobně /
zaslány doporučenou poštou) až po připsání příslušné částky na bankovní účet.

Těšíme se na návštěvu Vašich blízkých a přejeme Vám příjemné prožití
svátků vánočních a šťatný nový rok 2021
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Tento dokument je určen pouze adresátovi a je zakázáno jeho čtení nebo užití jinou osobou. Společnost LH Hotels & Resorts s.r.o. a s ní spřízněné společnosti
tudíž nezodpovídají za jakékoli neoprávněné užití tohoto dokumentu nebo jeho části. Jakékoli kopírování, reprodukce, rozšiřování, zveřejňování, úpravy a
prezentace tohoto dokumentu jsou přísně zakázány. Jestliže jste tento dokument obdrželi omylem, prosíme o jeho okamžité smazání a zničení. Děkujeme Vám.
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