Vyzkoušejte kartu MultiSport ZDARMA
MÁME PRO VÁS MULTISPORTKU S PLATNOSTÍ OD 1. 1. DO 31. 1. 2022.
• Kartu si objednejte do 21. 11. 2021 prostřednictvím kontaktního formuláře na odborových webovkách či v mobilní aplikaci
• Vyzvedněte si ji od 29.11. v odborové kanceláři na Pentagonu
• MultiSportka je bez závazku, je vystavená na jméno zaměstnance, je nepřenosná
Pro vydání karty MultiSport je nezbytně nutné předání vašeho jména a příjmení společnosti MultiSport Benefit, s.r.o.
Pro více informací navštivte stránky www.multisport.cz.

________________
Zalíbila se vám MultiSportka? S kartou můžete i nadále pokračovat od 1. 2. 2022 za:

690 Kč / měsíc
• V tom případě pak nejpozději do 25.1.2022 proveďte úhradu na bankovní účet 1015257209 / 6100 nebo dejte vědět, že kartu již
nemáte v plánu dále využívat
• Nové karty si můžete objednat vždy do 18. dne v měsíci s tím, že změna proběhne následující měsíc.

________________
Dětská a doprovodná karta MultiSport
Ke své zaměstnanecké kartě si můžete pořídit jednu doprovodnou pro dospělou osobu a až 3 dětské do 15 let věku dítěte.
Dospělá osoba: 950 Kč / měsíc
Děti do 15 let: 400 Kč / měsíc

________________

Užijte si MultiSportku na plno! Znáte její výhody?
JEDNA KARTA, MNOHO MOŽNOSTÍ
- Vstup každý den do více než 2 700 sportovních a relaxačních zařízení v ČR i SR.
- Online cvičení (kurzy na zdravé záda, problémové partie, jóga…), tematické články a odměny v My MultiSport.
- Speciální nabídky z oblasti sportu, zábavy, relaxace nebo zdraví v MultiClubu.
- Bikesharing 2x denně na 60 minut navíc ke standardnímu vstupu.
- InBody 1x za půl roku měření tělesné stavby u vybraných partnerů
- Z naší různorodé nabídky aktivit si vybere každý (Zdraví, Relaxace, Pohyb, Zábava)
- S MultiSportkou se můžete cítit lépe i vy.
- Uspořádejte s kolegy Teambulding – velmi oblíbené jsou turnaje např. bowling, laser game, raketové sporty, minigolf
- Vyhledávaní aktivit a zařízení na webu nebo s aplikací My MultiSport.

