[Zadejte text.]

Aktivace slevového programu ÚAMK

Slevová karta ÚAMK musí být aktivována nejpozději 12 měsíců od data vydání. Po uplynutí
této doby ji nelze již aktivovat a není možné ji použít na čerpání slev a výhod v žádném
z programů.
Platnost karty je 365 dní od data aktivace, po uplynutí této doby jsou automaticky služby
blokovány a nelze již čerpat slevy a výhody v žádném ze slevových programů. Nadále lze
využívat tel.číslo nonstop dispečinku a organizaci pomoci.
Bezplatná
aktivace
karty
se
provádí
elektronicky
na
adrese
http://www.uamk.cz/partner/aktivace, po vyplnění registračního formuláře (jméno, příjmení,
bydliště, datum narození, mail+tlf.) je klientovy zaslána elektronická zpráva o aktivaci karty
a o možnostech jak kartu využívat. Na uvedené adrese jsou pravidelně uváděny aktualizace
benefitních programů s možností vyhledat provozovny dle kategorie dostupných slev a výhod.
Podle čísla slevové karty je automaticky připárována výše slevy.
Na uvedenou elektronickou adresu v aktivaci karty je pravidelně zasílán informační
newsletter, který klienta informuje o novinkách a změnách ve všech dostupných slevových
systémech ve kterých může prostřednictvím karty čerpat slevy a výhody. Odebírání
newsletteru lze kdykoli zrušit a to prostřednictvím zaslaného aktivačního e-mailu, kde klient
zvolí volbu „odhlásit newsletter“.
Pokud je předkládaná karta jakkoli poškozena nebo není čitelný některý z povinných prvků,
nemusí být sleva nebo výhoda poskytnuta.

Vyobrazení karty:

[Zadejte text.]
NABÍDKA SLEV A VÝHOD
Roční asistenční karta Evropa:
1890 Kč 1390 Kč
Asistenční karty ÚAMK

Roční asistenční karta CZ:
890 Kč 660 Kč

Asistenční karty ÚAMK:
jsou určeny všem motoristům s vozidly do 3,5t bez rozdílu stáří nebo typu. Asistenční karty opravňují držitele k opakovanému čerpání pomoci
v České republice i Evropě.
Asistenční karta umožňuje čerpat služby zdarma nebo se zvýhodněním.
Klientům je služba k dispozici 24 h denně 365 dní v roce na telefonní lince 1230 na kterou je možné se obrátit v České republice a na telefonním
čísle +420 261 104 123 v zahraničí.
Základní asistenční služby:
bez omezení stáří vozidla a ve všech případech (porucha/nehoda/samozavinění), služby lze čerpat opakovaně
Silniční služba
Řešení nehody
Odtahová služba
Dovoz pohonných hmot
Startování vozidla
Výměna pneumatik
Náhradní vozidlo
Nouzové ubytování
Jízdné náhradní dopravy
Převoz nepojízdného vozidla
Právní pomoc
Vzkazy blízkým
Informační centrála
Uskladnění vozu
Kompletní informace o asistenčních kartách a poskytovaných službách jsou uvedeny na adrese: http://www.uamk.cz/asistence
Jak uplatnit slevu:
Slevu na asistenční karty ÚAMK lze uplatnit na internetové adrese www.uamk.cz/partner . Vyplněním elektronického formuláře se vygeneruje
variabilní symbol, který musí být použit pro platbu převodem z účtu nebo složenkou. Veškeré platební údaje potřebné pro platbu jsou po vyplnění
formuláře zaslány na uvedenou elektronickou adresu klienta. Po obdržení platby bude klient elektronicky upozorněn na možnost čerpat služby.
Jednotlivé slevy nelze kumulovat či sčítat

Služby cestovní kanceláře
Autoturist

Až 15% z katalogové ceny zájezdu

Slevu poskytuje: Autoturist, a. s., Na Strži 1837/9, Praha 4 - centrála
Stručně o Cestovní kanceláři Autoturist:

Založena v roce 1967 – druhá nejstarší CK v ČR: na trhu téměř 50 let!

Člen skupiny firem ÚAMK

Zajišťuje zahraniční a tuzemské zájezdy, lázeňské a wellness pobyty, golfové programy apod.

Letenky, autobusové jízdenky a trajektové lístky

Cestovní pojištění

Vstupenky na sportovní a kulturní akce
Popis služeb:

Nabídka zájezdů do oblíbených destinací jako je Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Slovinsko, Maďarsko a další

Pobyty v Čechách a na Slovensku

nabídka zimních lyžařských zájezdů do Francie, Itálie, Švýcarka, ČR, Slovenka a Rakouska

Letecké zájezdy do Turecka, Španělska, Řecka, Kypr, Maltu a další

Zajištění individuálního zájezdu přímo na míru včetně průvodce

Lázeňské a wellness pobyty

Nabídka exotických zájezdů do Mexika, Madagaskaru, Vietnamu, Kambodži, Ondurasu, Indonésie a na Maledivy
Přehled nabídky zájezdů a poboček naleznete na www.autoturist.cz.
Jak uplatnit slevu:

Předložením aktivované slevové karty vzniká nárok na slevu 12%, pokud jsou dokoupeny asistenční služby vzniká nárok na
slevu 15%.

Při objednávce přes webové rozhraní uvedením čísla aktivované slevové karty.
Jednotlivé slevy nelze kumulovat či sčítat

[Zadejte text.]

Sleva na pohonné hmoty

Sleva na pohonné hmoty u čerpacích stanic Agip v ČR ve
výši 1,- Kč/ 1 litr

Slevu poskytuje: síť čerpacích stanic Agip ve spolupráci s ÚAMK
Popis slevy:
ÚAMK poskytuje slevu držitelům členské karty ÚAMK na pohonné hmoty ve výši 1,- Kč/ 1 litr
Slevu lze uplatnit na více než 125 čerpacích stanicích s označením Agip po celé České republice
Sleva se uplatňuje po dobu jednoho roku
Slevu lze uplatnit jak při platbě v hotovosti nebo platební kartou
Je možno poskytnout zpětnou vazbu o objemu čerpání







Náš tip: pokud jako náš člen vstoupíte současně do klubu Agip premio, získáte kromě přímé slevy 1Kč/litru ještě dalších 0,20 Kč/l formou
bodů, které můžete uplatnit mj.i do nákupu pohonných hmot .
Jak uplatnit slevu:
Při nákupu pohonných hmot v síti čerpacích stanic Agip a předložením karty s čitelným čárovým kódem
Nárok na slevu vzniká předložením aktivované slevové karty ÚAMK. Jednotlivé slevy nelze kumulovat či sčítat
Seznam čerpacích stanic sítě Agip naleznete na: www.agip.cz


Servisy a autopůjčovny

5 % sleva na nákup pneu
15 % sleva na služby pneuservisu
15 % sleva z ceníku služeb autoservisu
15 % sleva z ceny zapůjčení vozidla

Popis produktu:

Autopůjčovna s vozovým parkem značky Škoda s bohatými zkušenostmi s tuzemskou i zahraniční klientelou.

Možnost zapůjčení vozidel v nabídkovém portfoliu autopůjčoven ABA za zvýhodněných cen. Více informací (ceny vozidel, nabídka
vozidel a další) získáte na níže uvedených telefonních číslech. Další možností pro získání informací je využití emailové
korespondence.
Místo:

Okružní 732/5, 638 00 Brno (tel.: 737 234 883; servisbrno@aba.cz)

K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice (tel.: 737 234 537; serviscb@aba.cz)

Bratří Štefanů 272/37a, 500 03 Hradec Králové (tel.: 737 234 888; aba@veroldhk.cz)

Pod vodovodem 519/4, 158 00 Praha 5 (tel.: 737 234 892; servispraha@aba.cz)
Jak uplatnit slevu:

Předložením aktivované slevové karty. Jednotlivé slevy nelze kumulovat či sčítat

Hotelový komplex FONTÁNA

15 % sleva na ubytování

Výjimečná poloha v krásné přírodě a rozměry hotelu skýtají široké možnosti a pro regeneraci, odpočinek a zábavu
Hotel disponuje kapacitou 87 pokojů (celkem 204 lůžek) s vlastním
sociálním
zařízením
(sprchou
nebo
vanou),
s
možností
až
dvou
telefonem, TV. V centrální budově se nachází 9 učeben.

Více informací o hotelu na http://www.hotel-fontana.cz

Nárok na slevu vzniká předložením aktivované slevové karty ÚAMK
Jednotlivé slevy nelze kumulovat či sčítat



přistýlek,

Další služby:

Jídelna v centrální budově.

Restaurace s denním provozem.

Koliba bar na pláži u lipenské přehrady.

Noční bar s příjemným posezením a tanečním parketem.

Relaxace – krytý bazén, sauna s venkovním bazénkem a odpočívárnou,
fitness, solárium, masáže.

Sportovní zázemí – tělocvičny, venkovní hřiště, stolní tenis, kulečník, In-line stezky a pěší turistika, vodní sporty, půjčovna horských
kol, motocyklů. V zimním období: Bruslařská dráha na zamrzlém Lipně, Běžecké tratě, sjezdové lyžování

Cykloport: nově od jara přívoz přes přehradu (spojení dvou cyklostezek)




Jak uplatnit slevu:
Osobně v místě autopůjčovny/servisu
Telefonicky

[Zadejte text.]

ÚAMK RECOMMENDED (území ČR)- národní slevový program
Slevový program ÚAMK zaměřený na motoristy s pokrytím
celého území České republiky. V programu je zařazeno více
než 200 partnerů, kteří poskytují slevy a výhody pro držitele
karet ÚAMK. Program se kontinuálně rozvíjí.
Oblasti slev jsou rozděleny zejména na tyto okruhy:

Výše slev se pohybuje v rozmezí 5-35%.












Čerpací stanice
Hotely
Taxi
Obchody
Zábava a volný čas
Servisní služby
Kultura
Autokempy
Restaurace
Autopůjčovny

Více informací a přehled slev a výhod naleznete na www.uamk.cz v sekci slevové programy:
Jak uplatnit slevu:

Předložením aktivované slevové karty

SHOW YOUR CARD! (území ČR + zahraničí)- celosvětový slevový program



Úspěšný nadčasový mezinárodní slevový program s mnohaletou tradicí, díky němuž je možné využívat slevy a výhody u téměř 600
partnerů na více než 8 000 místech v Evropě a dalších tisících míst po celém světě. Program se kontinuálně rozvíjí ve všech
zařazených zemích.



Vybudován nejvýznamnějšími automobilovými kluby Evropy a světa s více než stoletou tradicí (např. ANWB Nizozemí, založený již
v roce 1883, ADAC Německo, založený v roce 1903). Národním koordinátorem za Českou republiku je ÚAMK, s historií vzniku organizace
motoristů v českých zemích roku 1904.



Aktuální počet automobilových klubů v programu „Show your Card!:35



Přímá provázanost na mezinárodní slevový program v USA, Kanadě a Austrálii – „Show Your Card & Save“ zajišťuje pokrytí
slevami po celém světě.
Oblasti slev jsou rozděleny zejména na tyto okruhy:












Čerpací stanice
Hotely
Restaurace
Taxi
Obchody
Zábava a volný čas (např.skiareály)
Kultura
Autokempy
Restaurace
Autopůjčovny (Hertz




Výše slev se pohybuje v rozmezí 5-30%.
Více informací o programu i poskytovaných slevách pro držitele karet naleznete na www.uamk.cz v sekci slevové programy nebo na
www.arceurope.com nebo v mobilní aplikaci

Jak uplatnit slevu:

Předložením aktivované slevové karty

