
                                                                                    Výhody pro dárce 

 

Každý dárce si může přijít na své … 

 NAČERPEJTE SÍLU V LÁZNÍCH NEBO SI UŽIJTE VÍKEND VE DVOU – 

Internetový portál www.spa.cz nabízí slevu 300,- pro dárce krve na všechny pobytové 

balíčky. Slevu lze uplatnit pouze při čerpání služeb na www.spa.cz, kdy je nutné do 

objednávky do poznámky uvést, že jste dárce krve 

 

 WESTERN ŠIKLŮV MLÝN – již 15. rok podporuje dárcovství krve. Všichni dárci, 

kteří v době od 20.4 2017 navštíví Transfuzní oddělení FN Olomouc a darují krev, 

krevní plazmu či krevní destičky si mohou vyzvednout volnou vstupenku do 

ŠIKLANDu. S sebou je nutno vzít si legitimaci dárce. Více na www.sikland.cz 

 

 RELAX STUDIO OLOMOUC – Věnuje dárcům krve slevový poukaz na kavitaci – 

bezbolestnou liposukci. Původní cena 830,- Kč – cena po slevě 498,.Kč. Nebo slevu 

40% na rekondiční, relaxační masáže a kosmetiku dle vlastního výběru. Poukazy je 

možno si vyzvednout v kanceláři dárců. Více na www.skolamasazi.cz 

 

 FOFRNET – INTERNET SE SLEVOU 25% NAPOŘÁD – Používáte doma 

internet? Pokud ano máte možnost získat zvýhodněnou cenu od společnosti 

FOFRNET. Každý dárce, který byl na odběru alespoň 3x, z toho alespoň jednou 

v aktuálním nebo minulém roce má možnost získat vysokorychlostní připojení 

k internetu v Olomouci se slevou 25% z měsíčního paušálu. Více na www.fofrnet.cz 

 

 MC DONALD´S – Zavítejte do olomouckých restaurací Mc Donald´s a po celý rok 

využívejte slevu 20% na VÝHODNÉ MENU. Stačí pouze jediné – předložit 

legitimaci dárce krve.  

 

 VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC – sledujte nástěnku u evidence, facebook a 

internetové stránky. Jako každý rok budou pro vás připraveny volné vstupenky na 

akce Výstaviště Flora. Více na www.flora-ol.cz 

 

 PENZION NA KOVÁRNĚ BRANNÁ JESENÍKY – Nabízí všem  

dárcům krve a krevních složek slevu 20% na ubytování se snídaní. 

Přijďte si odpočinout nebo naopak strávit aktivní dovolenou do 

krásného penzionu v Jeseníkách. Slevu lze uplatnit po předložení  

legitimace dárce krve. Více na www.nakovarnebranna.cz 

 

 KADEŘNICKÝ SALÓN OMEGA – Nabízí všem dárcům 

slevu 30% na kadeřnické služby. Slevový kupón je k dispozici 
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v kanceláři dárců. Více na www.kadernictvi.omegasport.cz 

 

 CUKRÁRNA SLADKÝ MÉĎA – Nabízí pro všechny dárce jakýkoliv zákusek ze 

své nabídky ke kávě zdarma, dále při koupi dvou zákusků třetí zdarma nebo slevu 

10% na výrobu dortu dle vlastního přání. Slevové kupóny jsou k vyzvednutí 

v kanceláři dárců. Pokud přijde dárce do cukrárny posedět, tak při předložení 

legitimace dárce dostane slevu 10% na útratu. Více na www.sladkymeda.cz 

 

 AUTOŠKOLA MIKULKA – Od 1. 7. 2013 nabízí všem dárcům krve slevový kupón 

na řidičský průkaz skupiny B. Původní cena 8.500,-Kč, pro dárce krve pouhých 

7.200,- Kč. V ceně jsou zahrnuty učebnice a zdravověda. Slevový kupón je 

k dispozici v kanceláři dárců. Více na http://autoskola-mikulka-petr.wbs.cz/ 

 

  MASÁŽE BEUTY ELEGANCE PO CELÝ ROK – i v roce 2017 je pro každého 

dárce připravena slevová poukázka na klasickou masáž za 220,- Kč (původní cena 

320,-Kč) v Beauty Elegance v centru Olomouce. Poukázky k dispozici v kanceláři 

dárců. Více na http://www.beautyelegance.cz/beauty/uvod/ 

 

 RELAXPOINT HYNČICE – Nabízí dárcům krve jízdné v ceně 250,- na horských 

kárách v letním období červen – září, nebo sleva 25% na pobyt pro 2 osoby na 2 noci 

v „Penzionu Pod Zvonem“ nebo v „Hospůdce U Vleku“. Více na 

www.relaxpointhyncice.cz 

 

 JAZYKOVÁ ŠKOLA TRANSPERFECT – Nabízí všem dárcům krve 15% slevu na 

jazykové kurzy. Slevový kupón na jazykové kurzy je k vyzvednutí v kanceláři dárců. 

Více na http://www.transperfect.cz/ 

 

 LANOVÉ CENTRUM PROUD – Připravilo pro dárce krve voucher se slevou 40% 

na program „Dvanáctka nebo šestka v oblacích“. Voucher je možné uplatnit o 

víkendech vždy od 14:00 do 18:00. Poukaz je připraven k vyzvednutí v kanceláři 

dárců. Více na www.lanovecentrum.cz 

 

 MASÁŽE OLOMOUC OMEGA – Nabízí všem dárcům krve slevu 100,-Kč na 

masáž zad a šíje nebo slevu 10% na ostatní služby. V nabídce například najdete 

fyzioterapii, baňkování, kineziotaping, přístrojovou lymfodrenáž, zábalové procedury 

a různé masáže. Více na www.masazeol.cz , poukaz k vyzvednutí v kanceláři dárců.  

 

 RIDE ON – Nabízí pro všechny dárce poukazy na zapůjčení koloběžek 

2+1 zdarma. Slevové kupony jsou k vyzvednutí v kanceláři dárců. 

Více na www.rideon.cz 

 

 PENZION POVODÍ – Nabízí všem dárcům krve slevu 10% na  

ubytování. Přijďte si odpočinout nebo naopak strávit aktivní 
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dovolenou do rodinného penzionu v Jeseníkách. Slevu lze 

uplatnit po předložení průkazu dárce krve. Více na www.penzionpovodi.com 

 

 OPTIKA TODO – Nabízí všem dárcům krve dárkové poukazy se slevou 500,-Kč na 

nákup brýlových obrub. Poukaz je k vyzvednutí v kanceláři dárců krve. Více na 

www.optikatodo.cz 

 

 CK PEŘEJ TOURS – Nabízí všem dárcům krve 20% slevu na všechny poskytované 

produkty. Jedná se o vodácko-turistické akce a zájezdy od hodinového až po týdenní. 

Slevu lze uplatnit přímo na pobočce CK po předložení legitimace dárce krve. Více 

informací na www.perej.cz 

 

 TEMPISH – Firma Tempish, která se zabývá prodejem sportovního vybavení, nabízí 

slevu 15% při předložení legitimace dárce krve. Více na www.tempish.cz 

 

 STUDIO VISAGE – Nově otevřené Studio Visage připravilo pro dárce krve dárkový 

poukaz v hodnotě 500,- Kč na zjištění aktuálního stavu pleti diagnostickým přístrojem 

SKIN ANALYZER, kosmetické poradenství, odborné sestavení účinného programu 

pravidelné péče o pleť a spoustu dalších. Pro uplatnění voucheru je nutno se objednat 

telefonicky na tel. čísle: 777 800 661. Kupony jsou k dispozici v kanceláři dárců. 

Více na http://studio-visage17.webnode.cz/ 

 

 COCTAIL BAR OSA – Nabízí všem dárcům krve slevu 15% na celý účet. Akce je 

časově neomezena a slevu lze uplatnit na základě předložení legitimace dárce krve. 

Více na http://www.bar-osa.cz/ 

 

 TRIKATOR – www.trikator.cz  poskytuje dárcům krve speciální slevu 100Kč na 

jakýkoliv nákup bez omezení výše nákupu. Sleva je poskytována ve formě unikátního 

slevového kódu, který zadáte během nákupu na stránce nákupního košíku. Kód můžete 

i darovat, lze ho však uplatnit pouze jednou. Kartička s kódem je k dispozici 

v kanceláři dárců.  

 

 AQUAPARK OLOMOUC – jednorázová sleva 60,-Kč ze vstupného. Poukaz si 

vyzvedněte v kanceláři dárců. Více na http://www.aqua-olomouc.cz/ 

 

 PREMIERE CINEMAS – Každou středu dostanete po zakoupení  

jedné nezlevněné vstupenky druhou vstupenku zdarma. Platí na 

všechny filmy (2D i 3D) v multikině Premiere Cinemas Olomouc – 

Galerie Šantovka po předložení průkazu dárce. Více: 

http://olomouc.premierecinemas.cz/ 
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 PARK SPORTU HRUBÁ VODA – BOBOVÁ DRÁHA - Po zakoupení 1 jízdy 

dostanete automaticky na zákládě předložení dárkového poukazu další jízdu zdarma. 

Poukazy jsou k vyzvednutí v kanceláři dárců. Více na: http://www.hrubavoda.cz/ 

 

 SALÓN LUCIE – Nabízí všem dárcům krve 10% slevu na manikúru, pedikúru a na 

kadeřnické služby. Slevový kupón je k dispozici v kanceláři dárců.  Více na: 

http://www.salon-lucie-ol.cz/ 

 

 RESTAURACE PODKOVA – Nabízí slevu 10% pro dárce krve. Slevové kupóny 

jsou k dispozici v kanceláři dárců. Více na: http://www.restaurant-podkova.eu/ 

 

 RESTAURACE ROXBURY – Restaurace Roxbury nabízí slevu 10% z odpoledního 

menu. Stačí předložit legitimaci dárce a vybírat z nabídky dle libosti. Více na: 

http://www.restauraceroxbury.cz/ 

 

 PAINTBALL OLOMOUC – Pro všechny dárce k dispozici slevové kupóny se 

slevou 150,- Kč na vybavení (zbraň, maska, rukavice). Na vás bude už jen dokoupit 

kuličky do zbraní a vzít s sebou minimálně 5 dalších kamarádů. Kupóny jsou 

k dispozici v kanceláři dárců. Více na : http://www.pgo.cz/ 

 

 TELREKO – REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER – Nabízí všem dárcům 

krve slevu 15% z ceny obkladových panelů při objednávce včetně montáže. Slevový 

kupón je k vyzvednutí v kanceláři dárců. Více na : http://telreko.cz/ 

 

 UBYTOVÁNÍ V JESENÍKÁCH – HORSKÁ CHATA JULIE – Máte rádi 

turistiku, lyžování či snowboarding? Potom navštivte horskou chatu Julie ve Starém 

městě pod Sněžníkem – Velké Vrbno. Pro všechny dárce je připravena 10% sleva na 

ubytování v této krásné horské chatě. K dispozici je v létě vyhřívaný krytý bazén, krb 

s grilem, venkovní stolní tenis, volejbalové a dětské hřiště, v zimě zase sauna, 

whirpool, krbovna s Plazma TV, stolní fotbálek, internet. Lyžařský vlek je přímo u 

chaty. Podrobné informace na: http://chata-julie.com/ 

 

 

 ROCKPOINT – Prodejna outdoorového oblečení, lezeckého vybavení a sortimentu 

pro kempink a turistiku nabízí: 

o pro nového dárce jednorázovou slevu 15%, která bude vázaná členstvím 

v klubu ZÓNA a následně dárce bude využívat stejných slev 

 a výhod jako ostatní členové 

o navíc za každý jubilejní odběr opět jednorázová sleva 15%.  

Tato sleva bude akceptovatelná nejdéle do 4 měsíců po darování 

 a dárce bude povinen doložit tuto skutečnost 

 předložením legitimace dárce.  
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Tato akce je platná pouze na pobočkách naší firmy v Olomouci, tzn.: Rock Point 

Olomouc Olympia, Rock Point Olomouc Riegrova a Hannah Olomouc galerie 

Šantovka. Slevu 15% lze uplatnit na veškeré nezlevněné zboží. Více na: 

http://www.rockpoint.cz/ 

 PIZZA POLLO PRO DÁRCE KRVE – Darujte krev jako my? Každý, kdo předloží 

kartičku dobrovolného dárce krve obdrží od nás slevu 10% z objednávky. Více na: 

http://www.pizzapollo.cz/ 

 

 MASÁŽE DAVID TALÁŠEK – Zdravotnický asistent a masér David Talášek nabízí 

všem dárcům krve slevu 30% na svoje služby. Slevu lze uplatnit po předložení 

legitimace dárce krve. Více informací najdete na: www.relaxunicov.cz 

 

 GROUP CARS CENTER ONE s.r.o. – Ruční mytí aut Šantovka nabízí dárcům krve 

slevu 10% mycí programy Autoglym, viz odkaz: http://www.rucni-myti-

olomouc.cz/ceniky-rucniho-myti/autoglym. Slevu lze uplatnit na základě telefonické 

objednávky a následně po předložení legitimace dárce krve. 

 

 LÉKÁRNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC - všichni dárci, kteří mají 10 

a více bezpříspěvkových odběrů na TO FNOL, tak mají nárok na benefit ve formě 5% 

slevy, která se vztahuje na veškerý volně prodejný sortiment v lékárně FNOL. 

Uvedená sleva se nevztahuje pouze na doplatky na receptové léky a poukazy. 

Sleva je uplatnitelná vždy po předložení legitimace dárce s čárovým kódem, a to jak v 

hlavní lékárně, tak na výdejně v chirurgickém monobloku. 

Čárový kód vám nalepí na požádání v kanceláři dárců na legitimaci dárce krve. 
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