Sleva na pohonné hmoty od CCS

Automobily OPEL za jedinečnou cenu

• poprvé v ČR pro fyzické osoby
• sleva na 95 % čerpacích stanic v ČR
• aktuální přehled o nejlevnějších stanicích
ve vašem okolí 1x týdně
na Váš mail
• úspora až 2,10 Kč/l PHM
• pro členy Odbory Plus karta bez poplatků

•	sleva ve speciálním programu Opel
Partner 10 – 29 %
• vztahuje se na celou modelovou řadu
značky Opel
• možnost využití i pro rodinné příslušníky
akce probíhá až do 31. 3. 2015
• bližší informace a postup využití najdete
na www.odboryplus.cz

Sleva na servis a díly u Auto Kelly

Celoroční nabídka pobytů za skvělé
ceny

• sleva 5 % na náhradní díly
• sleva 10 % na práci
• platí ve všech smluvních servisech Auto
Kelly v ČR, seznam k nalezení na
www.odboryplus.cz
• aktuální nabídky pro členy
prostřednictvím osobních newsletterů

• lázeňské pobyty včetně procedur
• ubytování v hotelích, penzionech
a chatách po celé ČR
•	dětské letní tematické tábory za
zvýhodněné ceny
• Silvestrovské pobyty
• pobyty pro lyžaře, a další možnosti

Nabídka pojištění

BEST DOCTORS – pojišťovna Kooperativa
• unikátní pojištění umožňující péči
nejlepších odborníků v daném oboru
• možnost léčení ve špičkových
zdravotnických zařízeních v zahraničí

Pojištění ODPOVĚDNOSTI za škodu
způsobenou při výkonu povolání od ČSOB
• Varianty pro řidiče i neřidiče
• územní rozsah pojištění – celý svět
•	sleva max 10 %

ERGO RENTA
• možnost investice do německých
fondů MEAG
• zhodnocení až 9,23 % p.a. (MEAG
Proinvest) během posledních 10 let,
• daňové zvýhodnění, flexibilita
V nabídce pojištění pro vás připravujeme
různé typy produktů z této oblasti a
další nové možnosti za velmi výhodných
podmínek včetně bezplatné konzultace.

Sleva na knihy a učebnice

Knihy.cz

Server www.knihy.cz poskytuje členům
programu Obory Plus 8% slevu na celý
sortiment.
Touto cestou máte možnost ušetřit až
třetinu z ceny knih a učebnic, vzhledem
k cenám při nákupu přes internet,
oproti kamenným knihkupectvím.

Kultura a cestování, další benefity

• T
 icketstream – zvýhodněný nákup
vstupenek na sportovní i kulturní akce
• Divadlo Palace na Václavském
náměstí, zvýhodněné vstupenky
•	Cestování – akční ceny zájezdů od
různých CK pro jednotlivce i skupiny
do Evropy i středomoří
• Relaxační pobyty, masáže za
zvýhodněné ceny
• Sleva na jízdné u ČD
• Finanční poradenství a produkty
• Sleva na nákup jízdních kol Capriolo
a na zboží značky Adidas ad.
• Volání a energie za výhodné ceny

Obory Plus – portál plný výhod

Výhodné účty od Equa bank

Chcete využívat výhody benefitního
programu Českomoravské konfederace
odborových svazů (ČMKOS) Odbory
Plus?

Equa bank pro členy programu nabízí
několik typů velmi výhodných běžných
účtů.

Zaregistrujte se:
• na stránce www.odboryplus.cz
• na telefonu 774 775 959
• na emailu podpora@odboryplus.cz
Benefitní program Odbory Plus je
určen odborářům organizovaným
v odborových svazech sdružených
v ČMKOS.
Kontaktní místa programu
V současnosti jsou zájemcům
k dispozici kontaktní místa v Třinci,
Praze a Mostě, najdete je také
v Ostravě, Pardubicích a Kladně.
Do konce roku 2014 přibude další
v Olomouci.
Všechny kontakty najdete na
www.odboryplus.cz

Běžný účet pro fyzické osoby
s bonusem 500 Kč.
• účet zcela a navždy bez poplatků
včetně všech příchozích
i odchozích plateb
•	výběry ze všech bankomatů
v ČR zdarma
• špičkové internetové bankovnictví
• výběr hotovosti v zahraničí
z jakéhokoli bankomatu pouze 9 Kč
Běžný účet pro rodinné příslušníky
členů programu se stejnými parametry
včetně bonusu 500 Kč.
Možnost využití - manžel/manželka,
druh/družka a děti nad 18 let věku.
Běžný účet pro odborové
organizace
• vedení účtu zdarma
• příchozí i odchozí platby zdarma
• platební karta a výběry z jakéhokoli
bankomatu v ČR zdarma

