Výhody pro členy programu, které naleznete na www.odboryplus.cz ke 4. 1. 2016
1. Získání členské karty pro prokázání příslušnosti k odborům a k možnosti využití všech nabízených slev pro členy OP.
2. Kontaktní místa pro Odbory Plus - Most, Kladno, Pardubice, Hlinsko, Ostrava, Opava, Třinec, Praha, Zlín a Olomouc, Č. Budějovice.
FINANČNÍ VÝHODY:
3. Získání bonusu 500 Kč do 31. 3. 2016 u všech běžných účtů u Equa bank zřízených do 31. 12. 2015 – podmínka - aktivace účtu pomocí
platební karty. Již založené účty zůstávají beze změn. Vklady standardně pojištěny do 100 tis. EUR.
4. ŽP EVOLUCE ČPP „šité na míru“ s bonusy na povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění majetku – celková sleva až 6 000 Kč.
5. ERGO pojišťovna – pojištění odpovědnosti zaměstnance i občana se slevou 20 %.
6. ERGO pojišťovna - úrazové pojištění s úhradou rehabilitace do 50 tis. Kč, pro rodinné příslušníky sleva 50 %.
7. „Oddluž se“ – snížení dluhů až o 70 %, sleva pro členy 2 500 Kč.
8. Povinné ručení s pojištěním nezaviněné nehodyNA100PRO. Sleva pro členy na povinné ručení 30 – 45 %, NA100PRO se slevou 50 %.
9. Pojištění Best Doctors – pojištění léčebných výloh na léčbu v zahraničí + Úrazové pojištění se slevou až 83 % (777 Kč/rok).
10. Volání za 0,59 Kč s virtuálním operátorem 99mobile.
CESTOVÁNÍ, NÁKUP AUTOMOBILU, HOTELY, POBYTY, ad.:
11. ČD – sleva na IN Karty v roce 2016.
12. CCS poprvé v ČR pro fyzické osoby, bez poplatku, sleva minimálně 0,20 Kč/l u všech čerpacích stanic, které CCS přijímají. Týdně přehled
TOP 10 nejlevnějších čerpacích stanic ve vašem okolí.
13. Auto Kelly celoročně - sleva až 20 % na sortiment, 5 % na autodíly, 10 % sleva na práci u sítě prodejen.
14. Nový automobil Opel o 10 – 26 % levněji - ceník bude aktualizován v nejbližších dnech.
15. CK Autoturist – slevy do 25 % na pobyty v ČR i v zahraničí.
16. ÚAMK – Balíček pro motoristy– sleva 800 Kč, platí do konce února 2016.
17. Hotel Babylon Liberec – slevy na pobyty, pobyty s bonusy pro Odbory Plus, aquapark, lunapark, iqpark, wellness, ad.
18. Zima 2015: stále aktualizovaná nabídka - nově Ski areál Hartman, nabídka ubytování po celé ČR, hotely, chaty, lázně, lyžařské pobyty,
destinace pro pořádání dětských táborů 2016.
19. Odborové ubytovací kapacity – možnosti rekreace v ČR i na Slovensku.
20. CA Brofi s.r.o. - plošná sleva 10 % - super slevové nabídky, lyže, zážitkové pobyty, nabídka wellness, lázeňských pobytů, poznávacích
zájezdů. Hotely, chaty a chalupy pro skupiny.
21. 101 CK Zemek – léto 2016.
22. CK Kalousek – dovolená 2016.
23. CK Quicktour – lyžování a poznávací zájezdy s květinovou tematikou.
24. CK Cesta Travel Agency – sleva 13% sleva z katalogových cen, nová nabídka wellness pobytů, lázní v Maďarsku ad. na rok 2016.
25. Sleva 15 % na pobytové i poznávací zájezdy do různých evropských destinací u vybraných CK.
26. Hotel PANON Hodonín – víkendové, relaxační pobyty se slevou 20 %.
KULTURA:
27. TOP CULTURE: zábavná staropražská „Show u Fleků“ s výraznou slevou pro členy programu, termíny prozatím do konce roku 2015.
28. Divadlo Palace – program na leden 2016.
29. Ticketstream – slevy prostřednictvím členské karty OP ve výši 5 – 15 %, zvýhodněné vstupenky na koncerty, divadelní představení,
sportovní události, festivaly, apod. Možnost tisku vstupenek.
ZDRAVÍ:
30. Green-Swan Pharmaceuticals ČR 30 – 60% sleva na celou řadu GS pro členy programu.
31. ReLaWe, s.r.o. – rekondiční a revitalizační pobyty, lázně, po celé ČR.
32. Masérské služby se slevou v Praze (studio Světélko – aktuální nabídka) a Zlíně (p. Dvorský). Ve Zlíně - plošná sleva ve výši 20 % na služby
pro členy OP.
KNIHY, OSTATNÍ ZBOŽÍ, SLUŽBY:
33. Erste Optik – aktualizujeme nabídku.
34. Internetový obchod www.patro.cz – slevy od 3 do 25 % na spotřební zboží od 24 značek.

35. Sleva 8 % na knihy a veškerý sortiment internetového knihkupectví www.knihy.cz. Takto můžete ušetřit až třetinu z pultových cen.
Nový kód pro nákup newsletterem nebo na naší infolince.
36. Sleva 15 % na celou produkci vydavatelství Sondy, na reklamu v magazínu Sondy Revue.
37. Jízdní kola Capriolo – výprodej skladu za zůstatkové ceny. Možnost i osobního odběru.

Informace na 774 775 959, mail: podpora@odboryplus.cz

