
DARČEKY
PONUKA VÍN NA REKLAMNÉ ÚČELY

ZĽAVY -50%
DOPRAVA 

GRÁTIS

Ponuka platná do 31.12.2011 alebo do vyčerpania zásob!



ZĽAVA
40 %

Na Slovensku sa stalo trendom piť moderné reduktívne vína. 
Vína Novej generacie sú kolekciou, ktorou sme  reagovali na tento trend. 
NEW GENERATION 2007, zložená z dvoch odrodových vín Furmintu, Lipo-
viny a dvoch značkových vín Lipovinky a Omšového vína je kolekcia, kde 
nájdete výborny pomer kvality a ceny našich základných vín. 

FURMINT  2007 suché   0,75l   Nová cena 3,67 €
LIPOVINA 2007 polosuché 0,75l   Nová cena 3,67 €
OMŠOVÉ  2007 suché   0,75l   Nová cena 3,67 €
LIPOVINKA 2007 polosladké 0,75l   Nová cena 3,67 €

FURMINT  2007 suché   0,5l   Nová cena 2,75 €
LIPOVINA 2007 polosuché 0,5l   Nová cena 2,75 €
OMŠOVÉ  2007 suché   0,5l   Nová cena 2,75 €
LIPOVINKA 2007 polosladké 0,5l   Nová cena 2,75 €
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NEW GENERATION - Vína novej generácie

-40 %

-40 %
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BOX
GRÁTIS

“NEW GENERATION DVOJIČKY 0,75l”-  Stará cena 12,30 €
2x Víno podľa vlastného výberu 0,75 New Generation   2x 3,67 €= 7,34 € 
DVOJNOSIČ papier. kartón 2x 0,75l- 0,75€-100%=Grátis
SPOLU: Nová cena 7,34 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov darčekového balenia 
s dvoma fľašami- zľava 40% oproti starej cene + papierový obal grátis.

“NEW GENERATION DVOJIČKY 0,75l”-  Stará cena 9,20 €
2x Víno podľa vlastného výberu 0,75 New Generation  2x 2,75 €= 5,50 €
DVOJNOSIČ papier. kartón 2x 0,75l  0,75€-100%=Grátis
SPOLU: Nová cena 5,50 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov darčekového balenia 
s dvoma fľašami- zľava 40% oproti starej cene + papierový obal grátis.

“1x NEW GENERATION Jednotka-0,75l”
1x Víno podľa vlastného výberu 0,75 New Generation   3,67 € 
JEDNONOSIČ papier. kartón 1x 0,75l- 0,70€-100%=Grátis
SPOLU: Nová cena 3,67 €

“1x NEW GENERATION Jednotka-0,5l”
1x Víno podľa vlastného výberu 0,75 New Generation   3,67 € 
JEDNONOSIČ papier. kartón 1x 0,75l- 0,70€-100%=Grátis
SPOLU: Nová cena 3,67 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 20 kusov darčekového balenia. 
  



NOVINKA

Milovníci vína si zvykli, že každoročne prinášame novinku. Cieľom nie je iba 
zaujať. Tí, ktorí neobľubujete sladké a ťažké vína, ukázeme Vám čaro 
jedinečných odrôd FURMINT a LIPOVINA a výnimočného terroir v atrak-
tívnom obale.

Názov MONO (jeden, jediný, jedno-, sám) výborne vystihuje toto víno:
MONOvarietné– sú to vína stopercentne vyrobené z jednej odrody. 
MONOvinohradné– hrozno pochádza z jednej z najlepších polôh.
MONOchromné- dizajn vína vznikol na jednofarebnom základe.

Vytvorili sme niečo jedinečné - z najlepšieho hrozna, z najlepšej vinice, 
najmodernejšími technológiami, s najmodernejším dizajnom, ktorý sa 
výrazne odlišuje od iných.

Veríme, že po ochutnaní tohto vína sa mnohí z Vás stanú MONOgamní 
k tomuto vínu.

Ak chcete býť MONO, tak neváhajte si objednať vína:

FURMINT  2010 suché   0,75l   6,67 €
LIPOVINA 2010 polosuché 0,75l   7,50 € 

AKCIA 
“MONO DVOJIČKY”- stará cena 14,92 €
LIPOVINA 2010 polosuché 0,75l   7,50 €
FURMINT  2010 suché   0,75l   6,67 €-20%= 5,33€
DVOJNOSIČ papierový kartón na 2x 0,75l  0,75 €-100%=0 €
SPOLU: Nová cena 12,83 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov darčekového balenia 
s dvoma fľašami- zľava 20% je na druhu fľašu + papierový obal grátis.

AKCIA 
“MONO MIX 6-ka”- stará cena 42,51 €
LIPOVINA 2010 polosuché 3x 0,75l  7,50 €x3= 22,50€
FURMINT  2010 suché   3x 0,75l  6,67 €x3=20,01€ -40%= 12 €
SPOLU: Nová cena 34,50 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 MONO MIX kartónov so 6 fľašami. 
Zľava 40%- platí na 3 fľaše Furmintu v balení.   
  

Lipovina + Furmint

-20 %
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 V posledných rokoch sme priekopníkom 
moderných inovatívnych postupov a dizajnov a tak 
získavame mnoho priaznivcom nekonvenčných vín.
U nás sa radi hráme nielen s vínami ale aj so 
slovami. Na tom je založená aj princíp tvorby 
kolekcie VERSUS (synonymum: proti). 
To „niečo versus niečo“ nie je iba v zložení cuveé, 
ale aj pri výbere jej adjustáže.

Použili sme alsasko-rýnsku pištoľu namiesto 
najrozšírenejšej bordó fľaše a prvýkrát má víno 
šróbovací uzáver namiesto zatiaľ najpoužívanejšej 
korkovej zátky. Tento typ uzáveru najlepšie 
vyhovuje charakteru línie VERSUS. Je praktický a 
udrží vína dlhšie svieže bez mikrooxidácie a rizika 
korkovej pachute.

Dnes prichádzame s rozšírenou kolekciou až siedmych vín z ročníka 2010 obohatenou aj o nové tokajské odrody. 
Netradične sme označili vína číslami od jedna po sedem. 

Prvé tri vína sú opäť vzájomnými kombináciami dvojíc troch tokajských odrôd. Ich spojením vzniká harmónia v chuti 
a vôni medzi dvoma odrodami. Stručne si ich predstavme.

VERSUS No.1 Furmint vs. Lipovina - Víno vyrobené zmiešaním rovnakého pomeru mladých vín, drsnejšieho Furmintu  
     a jemnejšej Lipoviny. Vo vôni dominuje Lipovina a v chuti, 
     so svojou mineralitou a intenzívne sviežou kyselinkou, zase Furmint.
VERSUS No.2 Lipovina vs. Muscat - Pololosuché víno vytvorené na polovicu z mladej, lahodnej Lipoviny, s vyššou   
     kyselinou, a jedinej aromatickej tokajskej odrody Muškátu žltého.     
     Ten nájdete hlavne vo vôni, ale skrotený ovocnosťou Lipoviny.
VERSUS No.3 Muscat vs. Furmint-  Polosuché víno. Mušty boli spojené ešte pred začatím fermentácie, aby sa   
     šťavnatejší Furmint lepšie prepojil s voňavým Muškátom žltým.

Novinkami v kolekcii sú ďalšie tri vína, ktoré sú vyrobené z 3 nových tokajských odrôd: Zéta, Kabar a Kövérszõlõ (v 
preklade Tučné hrozno).  Aj keď sú to v podstate značkové a nie odrodové vína ich zaradenie do kolekcie VERSUS má 
svoje opodstatnenie.

VERSUS No.4 Furmint vs. Bouvier - toto svieže suché víno bolo vyrobené z novej tokajskej odrody Zéta, ktorá je   
     krížencom Furmintu a Bouvierovho hrozna. Hrozno bolo vyšľachtené v Maďarsku  
     v roku 1951. U susedov ho schválili až v roku 1990 ako odrodu pod názvom   
     Oremus, ale v roku 1999 ju premenovali na Zéta.
VERSUS No.5 Lipovina vs. Bouvier - Ideálne letné víno s rezkou šťavnatou kyselinou v rovnováhe s prírodným    
     zvyškovým cukrom bolo vyrobene z odrody Kabar. Vznikala koncom 90. rokov   
     krížením odrôd Lipovina a Bouvierovo hrozno. Pracovný názov mala Tarcal 10, 
     ale v 2006 bola zaregistrovaná pod názvom Kabar.
VERSUS No.6 Köver vs. Furmint -  Je to najsuchšie víno z kolekcie. Obsahuje iba 5% Furmintu a zvyšok tvorí stará   
     pôvodna tokajská odrody Kövérszõlõ. Jej názov v preklade znamená Tučné   
     hrozno, pretože má veľké bobule. Je krížencom odrôd Kadarka a Munkatsy Jozsef,  
     ktorý je zase krížencom Diamanttraube a Muškátu Alexandrijskeho.
VERSUS No.6 Rizling vs. Lipovina - Zmes muštov Lipoviny (iba 5%) a Rizlingu vlašského, ktorý bol počas socializmu   
     vysádzaný na tokajských pôdach a dokonca bol, do konca 90.rokov, aj oficiálne   
     povolený ako maximálne 5%-ná prímes do tokajských vín. Dnes sa táto odroda   
     nahrádza výsadbou nových tokajských odrôd. Tento jeden z posledných vlašakov  
     z tokajských tufových je sladkým skrášlením celej kolekcie VERSUS.

VERSUS je dôkazom inovatívneho a osobitného prístupu k vínam a zároveň k pestovaniu viniča našou rodinou. 
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VERSUS 2010

CENNÍK VÍN

No.1 Furmint vs. Lipovina   suché    0,75 l  5,00 €
No.2 Lipovina vs. Muscat   polosuché  0,75 l 5,00 €
No.3 Muscat vs. Furmint  polosladké  0,75 l 5,00 €

No.4 Furmint vs. Bouvier (Zéta*)  suché   0,75 l  6,67 €
No.5 Lipovina vs. Bouvier (Kabár*)  polosladké  0,75 l  7,50 €
No.6 Köver vs. Furmint (Kövérszőlő*) suché   0,75 l 6,67 €
No.7 Rizling vs. Lipovina (Rizling Vlašský) polosladké  0,75 l 7,50 €

AKCIA 
“VERSUS BOX 4-6”- 18,75 €

No.4 Furmint vs. Bouvier (Zéta*)  suché   0,75 l  6,67 €-10%= 6,00€
No.5 Lipovina vs. Bouvier (Kabár*)  polosladké  0,75 l  7,50 €-10%= 6,75€
No.6 Köver vs. Furmint (Kövérszőlő*) suché   0,75 l 6,67 €-10%= 6,00€
BOX    papierový kartón na 1x 0,75l  Grátis
SPOLU:   18,75 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov darčekového balenia s troma fľašami- 
zľava 10% na balenie VERSUS No.4, No.5, No.6 a papierový obal grátis.

AKCIA 
“VERSUS BOX 1-3”- 13,50 €

No.1 Furmint vs. Lipovina  suché    0,75 l  5,00 €-10%= 4,50€
No.2 Lipovina vs. Muscat   polosuché  0,75 l 5,00 €-10%= 4,50€
No.3 Muscat vs. Furmint  polosladké  0,75 l 5,00 €-10%= 4,50€
BOX    papierový kartón na 3x 0,75l  Grátis
SPOLU:   13,50 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov darčekového balenia s troma fľašami- 
zľava 10% na balenie VERSUS No.1, No.2, No.3 a papierový obal grátis.

AKCIA 
“VERSUS MIX  No.1-6”- 30,46 €

VERSUS No.1, No.2, No.3, No.4, No.5,No.6  6x 0,75 l  35,84 €-15 %= 30,464 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov mix kartóna so šiestimy fľašami- 
zľava 15% na balenie  VERSUS No.1, No.2, No.3, No.4, No.5,No.6 .

-10 %

-10 %

AKCIA
-15%
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Vďaka bohatým skúsenostiam a inovatívnym praktikám dnes tieto vína 
patria medzi popredné moderné vína z Tokaja. Hrozno pochádza výlučne 
z vlastných vinohradov, kde je prísna selekcia. 
Tento „moderný Tokaj“, vyrábané reduktívnou technológiou, sú určené pre 
ľudí žijúcich moderným, dynamickým štýlom života a hľadajú nové trendy 
vo vínach. 
Tieto vína získali mnoho prestížnych ocenení doma, ale i vo svete. Mimo 
ocenení za kvalitu vína, získali sme aj ocenenia ako: Etiketa roka 2007 na 
Slovensku, Obal roka 2007 v Českej republike a najvzácnejšie celosvetové 
ocenenie čo sa dizajnu týka- Worldstar for packiging.

TOKAJ GRAND 2009 
Furmint Neskorý zber Sur lie /suché/    0,75 l  6,67 €
MACIK Cuvée Výber z hrozna /sladké/    0,75 l  7,50 €
TOKAJ GRAND 2008 
Lipovina Neskorý zber Sur lie /polosuché/    0,75 l  6,67 €
Muškát žltý Neskorý zber /polosuché/    0,75 l  7,50 €

AKCIA 
“GRAND MIX 6-ka”- Stará cena 41,68 €
Furmint Neskorý zber /suché/ 2009  2x0,75 l- 2x6,67 €= 13,34€
Lipovina Neskorý zber /polosuché/   2x0,75 l- 2x6,67 €= 13,34€
Muškát žltý Neskorý zber /polosuché/  1x0,75 l-  1x 7,50 €= 7,50 €
MACIK Cuvée Výber z hrozna /sladké/2009  1x0,75 l-  Grátis
SPOLU: Nová cena 34,18 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov GRAND MIX kartónov.

AKCIA 
“GRAND BOX 1”- od 8,00 €

TOKAJ GRAND 2007 
Lipovina Výber z hrozna /sladké/     0,5 l  8,00 €
Furmint Výber z hrozna /sladké/     0,5 l   8,00 €
GRAND Cuvée Bobuľový výber- BARRIQUE /sladké/  0,5 l   16,67 €
TOKAJ GRAND 2006
Lipovina Bobuľový výber /sladké/     0,5 l 16,67 €
Lipovina Cibébový výber /sladké/     0,5 l 20,83 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov darčekového balenia GRAND 
BOX 1- zľava 10% na víno a papierový obal grátis.

VÍNO
GRÁTIS

GRAND BOX 1.

BOX
GRÁTIS

-10 %
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AKCIA 
“GRAND BOX 3”- 3 Tokajské odrody- Stará cena 22,34 €
Furmint Neskorý zber Sur lie 2009    0,75 l  6,67 €
Muškát žltý Neskorý zber 2008   0,75 l  7,50 €-20%= 6,00€
Lipovina Neskorý zber Sur lie 2008   0,75 l  6,67 €-30%= 4,67 €
GRAND BOX 3               3x0,75l 1,50 €
SPOLU: 18,84 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov darčekového balenia s troma 
fľašami.

AKCIA 
“GRAND BOX 3”- 2 Tokajské odrody a MACIK CUVÉE- Stará cena 22,34 €
MACIK Cuvée Výber z hrozna 2009  0,75 l  7,50 €
Furmint Neskorý zber Sur lie 2009  0,75 l  6,67 €-20%= 5,34 €
Lipovina Neskorý zber Sur lie 2008   0,75 l  6,67 €-30%= 4,67 €
GRAND BOX 3               3x0,75l 1,50 €
SPOLU: 19,01 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov darčekového balenia s troma 
fľašami. 

AKCIA 
“GRAND BOX 3”- 2 Tokajské odrody a MONO- Stará cena 22,34 €
MONO- Furmint 2010     0,75 l  6,67 €
Furmint Neskorý zber Sur lie 2009  0,75 l  6,67 €-20%= 5,34 €
Muškát žltý Neskorý zber 2008   0,75 l  7,50 €-30%= 5,25 €
GRAND BOX 3               3x0,75l 1,50 €
SPOLU: 18,76 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov darčekového balenia s troma 
fľašami. 

AKCIA 
“GRAND DVOJIČKY”- 2x Výber zhrozna - Stará cena 16,75 €
Lipovina Výber z hrozna   0,5 l  8,00 €
Furmint Výber z hrozna    0,5 l   8,00 €-40%= 4,80 €
DVOJNOSIČ papierový kartón na 2x 0,5l 0,75 €-100%= 0 €
SPOLU:   12,80 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 10 kusov darčekového balenia s dvoma 
fľašami Výberu z hrozna-zľava 40% na druhu fľašu + papier. obal grátis.

-20 %
+

-30%

-20 %
+

-30%

-20 %
+

-30%

-40%

-20% -30%

-20% -30%



Najznámejšie vína z Tokaja, ktoré sa vyrábajú najstaršou metódou z naj- 
kvalitnejšieho hrozna v najlepších ročníkoch. Ide od klasickú oxidatívnu 
výrobu a spôsob vyzrievania vína v stredovekej pivnici v drevených sudoch 
niekoľko rokov. 
Víno sa vyrába iba vo veľkom ročníku, keď Botrytis Cinerea Persoon- 
ušlachtila pleseň, vytvára Cibéby- sladké hrozienka. Cibéby- známe ako 
tokajské perly slúžia na výrobu tých najkvalitnejších Tokajských výberov- 
Putňových vín, Tokajského samorodného sladkého a suchého vína, 
ale aj špecialít ako sú Tokajský forditáš a mášláš.

Tokajské výbery: 
Tokajský výber 3 putňový /2003/    0,5 l  10,83 €
Tokajský výber 4 putňový /2003/    0,5 l  13,33 €
Tokajský výber 5 putňový /2002/    0,5 l  20,83 €
Tokajský výber 6 putňový /2002/    0,5 l  23,83 €

Tokajské špeciality: 
Tokajské samorodné sladké /2005/    0,5 l  7,50 €
Tokajský forditáš /2005/     0,5 l  10,00 €

CLASSIC BOX 1-      1,00 €
Pri zakúpení vín z kolekcie TOKAJ CLASSIC - CLASSIC BOX 1 GRÁTIS

TOKAJ MILLENIUM
Prvý reduktívny- moderný Tokaj u Macikovcov vyrobený z legendárneho 
ročníka. Intenzívna vôňa hrozienok, plná chuť a pritom stále svieže 
pomerne ľahké tokajské víno.   

AKCIA 
“MILLENIUM BOX”- 16,67 €
MILLENIUM Tokaj. výber 4 putňový /2000/   0,5 l  16,67 €

MILLENIUM BOX 1-      1,00 €
Pri zakúpení vín z kolekcie MILLENIUM - MILLENIUM BOX1 GRÁTIS

  

BOX
GRÁTIS
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TOKAJ CLASSIC
BOX

GRÁTIS
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TOKAJ CLASSIC

-50 %

AKCIA- Najlacnejšie víno v boxe za 50% hodnoty:
“TOKAJ BOX 3”- 
Sladké, 3putňove, 4 putňové - Stará cena 33,16 €
Tokajské samorodné sladké /2005/  0,5 l  7,50 €-50%= 3,75 €
Tokajský výber 3 putňový /2003/  0,5 l  10,83 €
Tokajský výber 4 putňový /2003/  0,5 l  13,33 €
CLASSIC BOX 3             3x0,5l 1,50 €
SPOLU: 29,91 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 5 kusov darčekového balenia s troma fľašami. 

AKCIA- Najlacnejšie víno v boxe za 50% hodnoty:
“TOKAJ BOX 3”- 
3putňove, 4 putňové a 5 putňové - Stará cena 46,49 €
Tokajský výber 3 putňový /2003/  0,5 l  10,83 €-50%=5,42 €
Tokajský výber 4 putňový /2003/  0,5 l  13,33 €
Tokajský výber 5 putňový /2002/  0,5 l  20,83 €
CLASSIC BOX 3             3x0,5l 1,50 €
SPOLU: 39,58 €

Akcia platí pri zakúpení minimálne 5 kusov darčekového balenia s troma fľašami. 



TOKAJ MACIK WINERY

TOKAJ MACIK WINERY sr.o.,  Medzipivničná 174, 076 82  Malá Tŕňa, Slovenská republika  

Tel/fax: +421 56 679 34 66
Mobil: +421 905 31 33 51-2 

Banka: VÚB a.s. Trebišov: 2813061854/0200IČO: 36200905 
IČ DPH: SK 2021521139   

E-mail: info@tokajmacik.sk
Web: www.tokajmacik.sk

Obchodný reg.: Okr. súd Košice I
Odd. S.r.o. Vlož. c. 11872/VBanka: ČSOB a.s. Trebišov: 4003636889/7500

    Rodinné vinárstvo priamo zo srdca Tokaja.

 Sme mladé progresívne vinárstvo, ktoré pôsobí v srdci Tokajskej vinohradníckej oblasti, v malej dedinke 
Malá Tŕňa. Vďaka vinárskej tradícií v rodine Macik, bohatým skúsenostiam a inovatívnym praktikám , 
dnes patríme medzi elitných výrobcov vína na Slovensku. Už štvrtá generácia vinárov pokračuje v pestovaní 
viniča  a výrobe vína.  Každoročne prinášame určitú trendovú novinku a udržiavame vysoký štandard kvality 
našich vín, aj preto sme získali ocenenie Vinárstvo roka 2009, 2010 a 2011  v Slovenskej republike.  
 V Malej Tŕni spracovávame tokajské odrody vo svojej novopostavenej výrobnej hale, kde produkujeme 
„moderný Tokaj“ . Vína vyrábame len  z tokajských odrôd. Tieto  moderné vína vyrábané reduktívnou 
technológiou a sú určené pre tých, ktorý žijú novým ľahším životný štýlom a hľadajú nové trendy vo vínach.  
 Pre náročných, konzervatívnejších milovníkov tradícií  udržiavame aj výrobu klasického tokajského vína. 
Víno vyrábané pôvodnou klasickou oxidatívnou metódou, vyzrieva v našej stredovekej tufovej pivnici, 
kde vzácna mikroklíma napomáha vytvárať jedinečné klenoty medzi tokajskými vínami. 

    REKLAMNÉ PREDMETY S VAŠIM LOGOM

Na základe Vašej požiadavky a podľa Vaších predstáv Vám vytvorime jedinečné darčekové balenie 
s logom spoločnosti.
- Vianočný pozdrav (kartička) s Vaším logom a venovaním priamo v obale s fľašou- od 0,20 €
- Visačka na fľaši s logom Vašej spoločnosti- od 0,40 €
- Etiketa s Vašim logom- od 0,25 €

Pri objednávke nad 100 € Vám víno doručime v rámci SR grátis.

Všetky ceny v ponuke sú bez DPH 20%.

Objednávky zasielajte:
E-mail: info@tokajmacik.sk

V prípade ďalších informacií nás kontaktujte na:
Jaro Macik: 
Mobil: +421 905 31 33 52
Tel/Fax: +421 56 679 34 66
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