Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 – JEDNA KARTA STAČÍ!
Vážení rodičia,
Váš syn/dcéra je žiakom školy ktorá je zapojená do projektu
multifunkčného stredoškolského preukazu a vydáva pre svojich
žiakov medzinárodný stredoškolský Preukazu žiaka ISIC/EURO<26.
Tento preukaz v sebe kombinuje viacero funckií a možností využitia,
na ktoré by inak bolo potrebných niekoľko samostatných
preukazov. Vďaka svojmu dizajnu a čipu, ktorý je súčasťou
preukazu, je možné jeden preukaz využívať v škole (napr. pre účely
v dochádzkovom alebo stravovacom systéme školy), v doprave (MHD, SAD, železnice, kde nahrádza dopravné karty)
a tiež na rôzne zľavy pri nákupoch v obchodoch (oblečenie, elektronika, kozmetika, papierníctva a školské potreby,
kníhkupectvá,...), na športoviská (lyžiarske strediská, kúpaliská, plavárne, fitká, hokejové zápasy,...), na jedlo a nápoje
(rýchle občerstvenie, bagetérie, reštaurácie, kaviarne a čajovne,...), na kultúru (kiná, divadlá, múzeá,...), na služby
(kopírovanie, mobilný operátora atď.
Toto všetko má vďaka unikátnemu stredoškolskému preukazu Vaše dieťa k dispozícii tak vo Vašom meste, ako aj na
celom Slovensku a v zahraničí. Na Slovensku je viac ako 1.300 miest, na ktorých je možné s preukazom získať zľavy a
ušetriť tak najmä Vaše peniaze.
Pre Vašu predstavu uvádzame príklad toho kde a koľko je možné vďaka stredoškolskému preukazu ušetriť:
Partner/Oblasť zliav
Hej.sk - Využi • zľavu 2 € pri nákupe nad 30 € • zľavu 5 € pri nákupe
nad 70 € • zľavu 10 € pri nákupe nad 150 € alebo zľavu minimálne 5%
aj na už zľavnené produkty, ktoré nájdeš v špeciálnej ponuke na
www.hej.sk/zlavy-pre-studentov
Alza – študentské ceny na takmer celý sortiment so zľavami až do 15%
+ študentské zľavy až do 30% na vybraný sortiment na
www.alza.sk/student
Orange
- Paušál Flex 10- 100 min do všetkých sietí, 3 čísla v Orange zdarma,
po prevolaní predplatených minút 0,1 eur/min, 500 MB - len s ISIC,
ITIC a EURO<26, cena 500 MB dát je 5 €; sms/mms SK, EU, USA,
Kanada á 0,06 eur
- Paušál Flex 15- 150 min do všetkých sietí, 5 čísiel v Orange zdarma,
po prevolaní predplatených minút 0,1 eur/min, 500 MB - len s ISIC,
ITIC a EURO<26, cena 500 MB dát je 5 eur, sms/mms sms/mms SK,
EU, USA, Kanada á 0,06 eur
McDonald's zvýhodnené Študentské menu za 2,99€
Autoškola – zľava vo vybratých autoškolách min. 5%
Nákup oblečenia (Reserved, Cropp Town, Bepon, JUSTPLAY...)
Kino ( Cinemax, Cinema City, Mlyny Cinemas Nitra)
Nákup kníh (Martinus, Panta Rhei)
Pizza, bageta
Lyžovačka- zľavy do 35% z ceny skipasov vo väčšine lyžiarskych stredísk
na Slovensku aj v zahraničí.
Kúpalisko
Nákup školských potrieb (Ševt, FaxCopy)
Union- 10€ a viac na špeciálnej zvýhodnenej cene za celoročné
cestovné poistenie od poisťovne Union.
Lístok na hokej (KHL, HC Košice, HC BB)

Nákupov

1 ušetrenie

za rok sa spolu ušetrí

2-krát za rok

10,00 €

20,00€

2-krát za rok

10,00 €

20,00€

12-krát za rok
2-krát za mesiac
1-krát ročne
3-krát za rok
6-krát za rok
2-krát za rok
2-krát za mesiac

5,00 €
1,00 €
25,00 €
5,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €

60,00 €
24,00 €
25,00 €
15,00 €
6,00 €
4,00 €
24,00 €

10 skipassov
10 lístkov
4-krát za rok

5,00 €
0,50 €
1,50 €

50,00 €
5,00 €
6,00 €

1-krát za rok
4-krát za rok

10,00 €
1,00 €

10,00€
4,00 €

za rok:

273,00 €

