Přehled výhod pro registrované členy programu odboryplus k 10.12. 2014
1. SOUTĚŽ – POBYT pro 2 OSOBY NA 2 NOCI v hotelu PANON*** v Hodoníně pro 20 000 registrovaného člena programu.
2. Získání členské karty pro prokázání příslušnosti k odborům a k možnosti využití všech nabízených slev pro členy OP.
FINANČNÍ VÝHODY:
3. Založení běžného účtu u EQUA bank včetně platební karty s výhodami: zřízení účtu – bezplatně, bonus – 500,- Kč, vedení účtu –
bezplatně, internetové a mobilní bankovnictví - zdarma, trvalé příkazy, inkasa, příchozí/odchozí platby – bezplatně, výběr z jakéhokoli
bankomatu v ČR – bez poplatku, výběr v zahraničí – poplatek pouze 9,- Kč. Banka má standardně pojištěné vklady klientů do 100 tis.
EUR.
4. Možnost zřízení účtu za stejně výhodných podmínek rodinným příslušníkům, včetně bonusu.
5. Pojištění Best Doctors – pojištění léčebných výloh na léčbu v zahraničí. Bonus pro OP: Úrazové pojištění se slevou až 83 %. Roční pojistné
za 777 Kč.
6. Pojištění odpovědnosti se slevou až 10 % od pojišťovny ČSOB s bonusem (cestovní pojištění od AXA Assistance).
7. Služba „Oddluž se“ – znamená snížení dluhů až o 70 %, do 5 let můžete být bez dluhů. Tato služba je přes OP až o 2500,- Kč levnější.
8. Konsolidace dluhů: snížení splátky úroku a celkového zadlužení. Můžete ušetřit až 5 900,- Kč za jeden rok.
9. Nabidka: nejvýhodnější hypotéka na trhu. Platí i pro refinancování.
10. Řešení penzijního plánu a spoření pro děti – ERGO.
11. Volání za 0,59 Kč s virtuálním operátorem 99mobile.
ENERGIE:
12. Sleva 20 % na dodávku plynu proti cenám dominantních dodavatelů.
CESTOVÁNÍ:
13. CCS poprvé v ČR pro fyzické osoby, sleva minimálně 0,20 Kč/l u všech čerpacích stanic, které kartu CCS přijímají. 1x týdně přehled TOP 10
nejlevnějších čerpacích stanic ve Vašem okolí prostřednictvím mailu.
14. ČD – slevy na nákup In karty IN a cestovné na rok 2014. AKCE platí do 13. 12. 2014.
15. Auto Kelly – sleva 5 % na autodíly, 10% sleva na práci, některé díly, autokosmetika, autobaterie, stěrače a další se slevou 15 % u vybrané
sítě prodejen.
16. Sleva na nákup nového automobilu Opel se slevou 10 – 29 %. Aktuální ceník - nabídka do konce roku 2014.
17. Podzim/zima 2014/2015: můžete využít širokou nabídku ubytování po celé ČR za velmi přijatelné ceny, pobyty na horách, nabídka
lázeňských pobytů včetně procedur, rekreace, Silvestry, ad.
18. Firo Tour – Eurovíkendy pro skupiny, zájezdy.
19. CK Cesta Travel Agency – sleva 13% sleva z katalogových cen na aktuální nabídku: adventní zájezdy, Silvestrovské pobyty, podzimní
zájezdy do lázní 2014.
20. Azur Reizen – dlouhodobá nabídka, sleva 1500 Kč na objednaný pokoj.
21. CK Kalousek – poznávací zájezdy – připravujeme rok 2015.
22. Sleva 15 % na pobytové i poznávací zájezdy do různých evropských destinací u vybraných CK.
KULTURA:
23. Top Culture – Vivaldi show, show U Fleků s velmi výraznou slevou.
24. Ticketstream –slevy prostřednictvím Vaší členské karty OP pro nákup cenově zvýhodněných vstupenek na koncerty, divadelní
představení, sportovní události, festivaly, apod. Sleva se pohybuje ve výši 5 – 15 %.
ZDRAVÍ:
25. ReLaWe – nabídka rekondičních pobytů po celé ČR se slevou 20 – 40 %. Aktuální nabídka pobytů, Silvestr 2014, rok 2015 – novinka
„Holistická léčba a individuální přístup“.
26. Masérské služby se slevou v Praze (studio Světélko) a Ostravě (Masérna) a Zlíně (aktuální podzimní nabídka).
KNIHY, OSTATNÍ ZBOŽÍ, SLUŽBY:
27. Sleva na výrobky značky Adidas ve výši 30 % i na novinky při nákupu přes internet a 20 % při nákupu v kamenných obchodech.
28. Sleva na jízdní kola Capriolo ve výši 20 %.
29. Sleva 8 % na knihy a veškerý sortiment internetového knihkupectví www.knihy.cz. Tato nabídka Vám může ušetřit až třetinu z pultových
cen. Vánoční akce do 31. 12. 2014.
30. Bonus pro nové předplatitele Sondy Revue a pro stávající, kteří navýší odběr na rok 2015.
31. Sleva 15 % na celou produkci vydavatelství Sondy, na reklamu v magazínu Sondy Revue.
32. Plošná sleva v internetovém obchodě se sportovním zbožím www.online-sport.cz.
33. 10% sleva na jakékoli zboží v internetovém obchodě www.patro.cz. Jedná se o sortiment kuchyňského zařízení, oblečení ad.
34. Sleva na prádlo u Afrodita Line.

Vše najdete na: www.odboryplus.cz

