
 Výhody pro členy programu, které naleznete na www.odboryplus.cz ke 14.9.2016  

1. Získání členské karty pro prokázání příslušnosti k odborům a k možnosti využití všech nabízených slev pro členy OP. 

2. Kontaktní místa Odbory Plus - Most, Kladno, Praha, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Ostrava, Opava, Třinec, Zlín, Plzeň, Č.Budějovice, Děčín. 

FINANČNÍ VÝHODY: 

3. Kvalitní cestovní pojištění se slevou 50 %. On-line zřízení. 

4. Stavební spoření se slevou na poplatku až 50 % u různých bankovních ústavů. 

5. ŽP EVOLUCE ČPP „šité na míru“ s bonusy na povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění majetku – celková sleva až 6 000 Kč. 

6. ERGO pojišťovna – pojištění odpovědnosti zaměstnance i občana se slevou 20 %. 

7. ERGO pojišťovna - úrazové pojištění s úhradou rehabilitace do 50 tis. Kč, pro rodinné příslušníky sleva 50 %. 

8. „Oddluž se“ – snížení dluhů až o 70 %, sleva pro členy 2 500 Kč. 

9. Pojištění nezaviněné nehody NA100PRO se slevou 50 %. Sleva pro členy na povinné ručení 30 – 45 %. 

10. Pojištění Best Doctors – pojištění léčebných výloh na léčbu v zahraničí + Úrazové pojištění se slevou až 83 % (777 Kč/rok). 

11. Volání za 0,59 Kč s virtuálním operátorem 99mobile. 

CESTOVÁNÍ, NÁKUP AUTOMOBILU, HOTELY, POBYTY, ad.: 

12. ČD – sleva na IN Karty v roce 2016.  

13. 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. 

14. Auto Kelly - sleva až 20 % na sortiment, 5 % na autodíly, 10 % sleva na práci u sítě prodejen, nově možnost nákupu na firemním e-shopu.  

15. OPEL - po celý rok Opel Partner slevy 10 – 26 %. Týden OPEL 500 od 19. do 24.9.2016, sleva až 250 000 Kč. 

16. ÚAMK – asistenční tarify pro motoristy se slevou 20 % - dovolenkový tarif na 3 měsíce s platností po celé Evropě. 

17. CK KUBÍK TRAVEL – eurovíkendy a exotické zájezdy, plošná sleva 10 %. 

18. CK FEDE – specialista na Italské a Chorvatské ostrovy, Malta, Madeira ad. – plošná sleva 13 %. 

19. SPA.cz – revitalizační, lázeňské a wellness pobyty v ČR i v zahraničí za dobré ceny. 

20. Vítkovice Tours – aktuální nabídky LAST MINUTE, sleva 10 % na celý katalog Jadran 2016. 

21. CK IRÍNY TOURS – Řecko – poslední turnus na Olympské riviéře jen za 6 500 Kč na 11 nocí. 

22. CK Autoturist – hotel Fontána u Lipenské přehrady, Bad Ischl Gasthof – Rakousko, léto 2016. Slevy na pobyty. 

23. Hotel Babylon Liberec – pobyt „NA PLNÝ PECKY“ do konce září.   

24. LÉTO(PODZIM 2016: pobyty v ČR, SK – hotely, chaty, lázně, destinace pro pořádání škol v přírodě.  

25. Odborové ubytovací kapacity – možnosti rekreace v ČR i na Slovensku. 

26. CA Brofi s.r.o. - plošná sleva 10 % - POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2016, dovolená, zážitkové, poznávací pobyty, wellness, lázně, ad. 

27. 101 CK Zemek – 8% sleva, kterou lze sčítat s ostatními slevami, super nabídka poloostrov Pelješac, Baško Polje. 

28. CK Kalousek - specialista na Španělsko – připravujeme adventní zájezdy.  

29. CK Cesta Travel Agency – sleva 13 % z katalogových cen, nová nabídka wellness pobytů, lázní v Maďarsku ad.  

30. Hotel PANON Hodonín – ZÁJEZD: Brno – Vídeň – Bratislava, víkendové, relaxační pobyty se slevou 20 %. 

KULTURA: 

31. Divadlo Palace – divadlobraní: 30 % sleva na 2 vstupenky. Program na září, říjen 2016.  

32. Ticketstream – slevy prostřednictvím členské karty OP ve výši 5 – 15 %, zvýhodněné vstupenky na koncerty, divadelní představení, 

sportovní události, festivaly, apod. Možnost tisku vstupenek. 

ZDRAVÍ: 

33. Green-Swan Pharmaceuticals, slevy na celou „GS“ řadu 30 – 60 %. 

34. ReLaWe, s.r.o. – nabídka pro OS, ZO – semináře, školení, teambuildingy „na klíč“, rekondiční, revitalizační a další typy pobytů i lázně, po 

celé ČR. 

35. První Optika – pobočky, pojízdná optika na odborových akcích. 

36. Masérské služby v Praze - studia SVĚTÉLKO (sleva 15 %) a ANDRASA (slevy 10 a 15 %) a ve Zlíně p. Dvorský – (sleva 20 %). 

KNIHY, OSTATNÍ ZBOŽÍ, SLUŽBY: 

37. Internetový obchod www.patro.cz – slevy od 3 do 25 % na spotřební zboží od 24 značek.  

38. Sleva 8 % na knihy a celý sortiment internetového knihkupectví  www.knihy.cz, můžete ušetřit až třetinu z pultových cen. Kód pro 

nákup newsletterem nebo na naší infolince. 

39. Sleva 15 % na celou produkci vydavatelství Sondy, na reklamu v magazínu Sondy Revue. 

40. Jízdní kola Capriolo – výprodej skladu za zůstatkové ceny. Možnost i osobního odběru. 

 

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

http://www.odboryplus.cz/
http://www.patro.cz/
http://www.knihy.cz/

