
 
Výhody pro SWANKY členy u našich partnerů 

 

Skočte na kvalitní oběd do restaurace s moderní gastronomií

 SKOČ DO POLE v Porubě. K polednímu menu dostaneš kávu za zvýhodněnou 

cenu 20 Kč.

 

Nejlepší sport? Kafe a dort! Každý den v čase od 11:00h do 15:00h

máš nárok na akci 1 + 1 káva zdarma v COKAFE v Porubě nebo v centru 

Ostravy. 

 

Vstupní vyšetření (speciální vyšetření v systému RedCord) v hodnotě 750 Kč 
zdarma. Tým fyzioterapeutů z FYZIJO vás srovná do latě. 


 

10% sleva v ULTIMATESPORTS, kde seženeš funkční sportovní outfity pro 
celou rodinku.


http://www.skoc.dopole.cz
http://www.cokafe.com
http://www.fyzijo.cz
http://www.ultimatesports.cz


 

10% sleva na e-shopu www.ambassadors.eu, kde můžeš nakoupit 
skateboardové vybavení pro sebe nebo své ratolesti. Kód slevy: jsemswanky





10% sleva v kamenné prodejně HELIA SPORTU v Ostravě - Porubě. Tým 
milých prodavačů vám pomůže vybrat oblečení či sportovní vybavení podle 

vašich představ. Od kolečkových bruslí, přes lyže, kola aj.




20% sleva na kurzy ON RAMP (5 lekcí pro začátečníky) v Colliery CrossFit 
Ostrava. Cena kurzu zahrnuje základní měření na přístroji InBody 370! 


10% sleva na reklamní produkty SWANKY (např. dětská/ dámská/ pánská 
trička se Swanky potiskem)


Slevy a výhody u našich partnerů budou v průběhu roku přibývat! 

Užijte si to! 

Váš Swanky tým 

http://www.ambassadors.eu
https://www.heliasport.cz/prodejny
http://www.collierycrossfit.com/on-ramp
http://www.collierycrossfit.com/on-ramp
http://www.collierycrossfit.com/p/inbody-370-a-maxpulse-medicore-v-colliery


Co proto musíš udělat? 

1. Být aktivním členem spolku Swanky a splnit tak podmínky členství 
viz informace na webu www.swanky.cz/clenstvi.  

2. U každého z těchto partnerů se fyzicky prokázat SWANKY KARTOU, 
kterou obdržíš ihned po splnění podmínek členství. 

3. Všechny slevy platí pro aktivní členy spolku nebo jejich zákonné 
zástupce.  

	 Např. pokud se maminka Lenka Nováková prokáže u daného partnera 
	 členskou kartou se jménem své dcery Terezy Novákové, na danou 	
	 výhodu má nárok také maminka.


4. Každou z těchto výhod lze využít u jednotlivých partnerů na jednu 
osobu (viz odstavec 3) maximálně 1x za den.  

	 nákup u jednoho partnera během jednoho dne  
	 = 1 výhoda pro 1 osobu/ člena nebo zákonného zástupce člena


http://www.swanky.cz/clenstvi

