Benefitní program ČMKOS

Odbory Plus

Odbory Plus?
Co to je?

- Benefitní program s cílem zlevnit členům odborů zboží a služby
běžné spotřeby

Kdo za tím stojí?

- ČMKOS s 29 odborovými svazy a předsedy odborových organizací

Kdy?

- Začali jsme v červnu roku 2012. Nyní má benefitní program
přes 19 000 členů, díky kterým jsme schopni pro vás vyjednávat
další výhody a bonusy...

19 200

zaregistrovaných členů ušetřilo

180 000 000 Kč

www.odboryplus.cz

Příklad úspor:
::

využívání běžného účtu Equa bank – až 2 508 Kč ročně
+ 500 Kč jednorázový bonus

::

využívání tel. tarifu od 99mobile– nejméně 2 100 Kč ročně

::

levnější finanční produkty – okolo 5 000 Kč ročně

::

levnější pohonné hmoty – přibližně 1 080 Kč ročně

::

levnější učebnice a knihy – průměrně 1 250 Kč ročně

::

nákup nového automobilu Opel se slevou 10 – 29 %
! Být v odborech se vyplatí !

Kde všude můžete s Odbory Plus ušetřit
Finanční výhody
- běžný účet bez poplatků s bonusem 500 Kč
-účet s bonusem i pro rodinné příslušníky
-Pojištění odpovědnosti u ČSOB se slevou až
10 %
- Unikátní pojištění Best Doctor – možnost léčby
v zahraničí s bonusem – úrazové pojištění za 777
Kč/rok od pojišťovny Kooperativa
- služba Oddluž se – snížení dluhů až o 70 %
-nejvýhodnější hypotéka na trhu
- volání s virtuálním operátorem za 0,59 Kč / min
Cestování:
- CCS – poprvé v ČR pro fyzické osoby, sleva
minimálně 0,20 Kč / l, 1x týdně přehled TOP 10
nejlevnějších čerpacích stanic ve Vašem okolí
- ČD slevy na In karty IN a cestovné na rok 2014
- Auto Kelly: sleva 5 % na autodíly, 10 % sleva na
práci, některé autodíly ad.
-OPEL - sleva na nákup automobilu ve výši 10 –
29 %.
Energie :
-sleva 20 % na dodávku plynu proti cenám
dominantních dodavatelů

Cestovní kanceláře:
- CK Cesta Travel Agency – sleva 13 % z podzimní
nabídky zájezdů – advent, hody, termální lázně,
silvestrovské pobyty
-Podzim /zima 2014: pobyty za zvýhodněné ceny po
celé ČR, lázeňské pobyty, Silvestry
- CK Kalousek: Připravujeme aktuální nabídku zájezdů
na rok 2015.
- Sleva 15 % na pobytové a poznávací zájezdy do
různých evropských destinací u vybraných CK
- Azur Reizen – dlouhodobá nabídka
- Firo Tour – eurovíkendy pro skupiny r. 2014
Kultura:
- Top Culture: Vivaldi show, Show U Fleků s výraznou
slevou
- Ticketstream: cenově zvýhodněné vstupenky (5-15
%), na koncerty, sportovní události, festivaly ad.
Divadlo Palace, Praha – dlouhodobá spolupráce
Zdraví:
- ReLaWe: nabídka rekondičních pobytů po celé ČR,
sleva 20 – 40 % proti cenám pultovým, nabídka 2015
- Masérské služby se slevou v Praze, Ostravě a Zlíně
- V rámci podzim/zima 2014/2015 pobyty, rekreace..

Kde všude můžete s Odbory Plus ušetřit
Knihy, ostatní zboží:
- Sleva 8 % na knihy a učebnice přes internetové
knihkupectví www.knihy.cz
- Sleva 15 % na celou produkci vydavatelství
Sondy, včetně reklamy v magazínu Sondy Revue
-Plošná sleva v internetovém obchodě se
sportovním zbožím www.online-sport.cz

- Sleva 30 % na celou kolekci Adidas, v kamenných
pobočkách 20 %.
- Sleva na prádlo u Afrodita Line.
-20% sleva na jízdní kola Capriolo
-10% sleva na zboží do domácnosti u www.patro.cz

Odbory Plus a partneři

Registrace ve třech krocích:
1)

Zaregistrujte se na stránce www.odboryplus.cz nebo na tel. 774 775 959 příp.
pomocí tištěného formuláře

2)

Během několika hodin budete telefonicky kontaktováni pracovníky programu
Odbory Plus za účelem založení členství v programu.

3)

Po registraci obdržíte na e-mail přístupové údaje, které využijete k přístupu
ke všem slevám a akčním nabídkám programu

Užitečné kontakty:
:: Kde se registrovat:

www.odboryplus.cz
tel. 774 775 959
mail: podpora@odboryplus.cz
přes tištěné formuláře

:: Možnost osobní registrace,
získání informací:

-Praha, DOS, nám. W.Churchilla 2, 10. patro
PO – PÁ 9.00 – 16.00hod
-Třinec, Závodní 13 (koksovna)
tel. 737 386 466, Konderlová Milada,
- Most, pasáž U Lva (vedle magistrátu)
tel. 605 000 255, Martínek Jan,
- Pardubice, Zelené Předměstí, Smilova 366
tel. 605 517 647, Roman Vavřinka,
- Ostrava, Nádražní 545/166 (býv. kino Svoboda)
tel. 737 405 757, Marie Sedláčková,
- Kladno, Pavlisova 2246 (za okr. Soudem)
tel. 603 464 547, 603 479 416, P. Rajgl, Z. Bečková
DOS, nám. W. Churchilla, ÚT, ST 8.00 – 14.00 hod
tel. 777 776 404, mail: dana.cerna@odboryplus.cz

:: Informace o programu:

:: Otázky na podmínky členství
a tipy na nové možnosti výhod:

tel. 774 775 959
mail: podpora@odboryplus.cz

