
 

     
 

  

 

 
  

 
 

 

Sleva na pohonné hmoty od CCS 
 

 
 

• poprvé v ČR pro fyzické osoby, bez poplatku 

• sleva na 95 % čerpacích stanic v ČR 

• aktuální přehled o nejlevnějších stanicích 

• úspora při každém tankování PHM 
 

 
Sleva na jízdné od Českých drah 

 

  
• In-karty IN levněji  do konce roku 2016 

 
 

Sleva na servis a díly u Auto Kelly 
 

 

• sleva na sortiment Auto Kelly v síti 

firemních prodejen ve výši až 20 % - 

motorové oleje, autodíly, autochemie, 

autopříslušenství, ad. 

• v síti Auto Kelly Autoservis 10% sleva 

na práci, 5% sleva na díly 

• možnost nákupu ve firemním e-shopu   
se slevou 

• všechny informace najdete na 
www.odboryplus.cz 

Automobily OPEL za jedinečnou cenu 
 
 
 
 
 

 
• sleva ve speciálním programu Opel 

Partner 10 – 26 % 

• vztahuje se na celou modelovou řadu 

značky Opel 

• možnost využití i pro rodinné příslušníky 

• bližší informace a postup využití najdete na 

www.odboryplus.cz 
 
 
 

 
Celoroční nabídka pobytů za skvělé ceny 

 

            

 
• lázeňské pobyty včetně procedur 

• ubytování v hotelích, penzionech a 

chatách po celé ČR 

• dětské letní tematické tábory za 

zvýhodněné ceny 

• pobyty různých typů, dovolené 
• ubytování za skvělé ceny v odborových 

zařízeních 
• zážitkové, adrenalinové a tematické pobyty 
• pobyty pro skupiny, rodinné i pro 

jednotlivce 

Finanční výhody: 

 
• Stavební spoření se slevou až 50 % na vstupním 

poplatku od různých bankovních poskytovatelů na  
našich kontaktních místech. 

                                 
• Cestovní pojištění on-line se slevou 50 %, nezávislý 

srovnávač nabídek na trhu. 
 

                          
• Pojištění odpovědnosti pro zaměstnance i pro 

občanský život se slevou 20 %. 
• Úrazové pojištění STANDARD s úhradou 

nákladů na rehabilitaci do výše 50 000 Kč, sleva       
50% pro partnera a děti. 
                 

                            
• Životní pojištění Evoluce s bonusy až do výše     

6 000 Kč. Možnost zřízení – kontaktní místa O+,       
přes stránky programu u našich poradců. 
 

                    
• NA100PRO se slevou 50 % - pojištění nezaviněné 

nehody, povinné ručení se slevou 30 – 40 %. 

• BEST DOCTORS – unikátní pojištění, možnost léčby  

v zahraničí u špičkových odborníků. 
                    

http://www.odboryplus.cz/
http://www.odboryplus.cz/


 

       
    

 

 
  

 
 

 
Sleva na knihy a učebnice 

                  www.knihy.cz 

Server www.knihy.cz poskytuje členům 
programu Obory Plus 8% slevu na celý 

sortiment. Máte možnost ušetřit až třetinu z 

ceny nákupu i díky objednání přes internet. 

 

 

Green-Swan Pharmaceuticals a.s. 
 

 
 

• Sleva přímo od výrobce 30 – 60 % na 

výrobky “GS” (např. GS Condro).  

• Aktuální nabídky – výprodeje, slevy na 

www.odboryplus.cz 

 
První Optika – pojízdná optika 
             

• Slevy na nákup obrouček i dioptrických  

skel, možnost objednání “pojízdné optiky”  

na odborovou akci na stránkách 

www.odboryplus.cz 

 

Kultura, další benefity 
 

• Ticketstream – zvýhodněný nákup 

vstupenek na sportovní i kulturní akce, 

možnost tisku vstupenek 

• divadlo Palace na Václavském náměstí, 

zvýhodněné vstupenky 

• masáže za zvýhodněné ceny 

• internetový obchod www.patro.cz - slevy od 3 
do 20 % na zboží 24 značek 

• výprodej kol Capriolo za zbytkové ceny 

Obory Plus – portál plný výhod 

 

 

Chcete využívat výhody benefitního programu 

Českomoravské konfederace odborových 

svazů (ČMKOS) Odbory Plus? 
 
 
 

 
 

Zaregistrujte se: 

• na stránce www.odboryplus.cz 

• na telefonu 774 775 959 

• na emailu podpora@odboryplus.cz 

• osobně na kontaktních místech 

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, Ostravě a 
Opavě, v Praze, Kladně, ve městě Most a 
Děčín, najdete je take v Pardubicích, Ústí 
nad Orlicí, Zlíně, v Plzni a Českých 
Budějovicích. 

 
Všechny informace a kontakty 

najdete na www.odboryplus.cz 

Od 1.1.2016 se společně s 

členstvím nezakládá běžný účet. 

Cestování s Odbory Plus, akční ceny 
zájezdů od různých CK pro skupiny i 
jednotlivce do Evropy i středomoří, příklady: 

                  

CK Kubík Travel – eurovíkendy a 
exotická dovolená se slevou 10 % 

                                   
CA Brofi s.r.o. provozovatel 

portálu www.dobryden.eu – 

plošná sleva 10 % 

 

CK Iríny Tours – 

dovolená v Řecku na 

Olympské riviéře, plošná sleva 15%, na 

last minute 7% 

                                                                

101 CK Zemek - 

specialista na 

Chorvatsko, plošná sleva 8% - možnost 

kombinace s dalšími slevami 

                                    

ReLaWe, s.r.o. – slevy až 40 % 

na různé druhy pobytů, 

dovolenkových, relaxačních, 

revitalizačních, atd.                                               
 

CK Autoturist – slevy na 

rok 2016 až 25%, podle 

včasnosti objednání 

                             
CK Cesta – sleva 13 %, 

lázeňské a wellness pobyty 

s výlety za poznáním  

               

CK Vítkovice Tours – dovolená 

za super ceny u Jadranu. 

 

ÚAMK – asistenční karty se 

slevou 20% a bonusy pro řidiče, 

platnost po celé EU.    

http://www.knihy.cz/
http://www.patro.cz/
http://www.odboryplus.cz/
mailto:podpora@odboryplus.cz
http://www.odboryplus.cz/
http://www.dobryden.eu/

