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Manuál pro použití KLUBOVÉ KARTY pro sezónu 2021 – 2022 
(každý řádný člen obdrží Klubovou kartu na aktuální sezónu během měsíce září) 

 
Vítejte mezi členy florbalového klubu FBS OLOMOUC, níže najdete, jaké výhody nabízí Klubová 
karta FBS OLOMOUC - KARTU VŽDY PŘEDKLÁDEJTE! 

1. Karta opravňuje držitele pro VOLNÝ VSTUP na všechny akce sportovního klubu FBS 
OLOMOUC, z. s. – zápasy Extraligy, zápasy A-týmu mužů*, klubové oslavy a akce 

2. Karta slouží k čerpání SLEVY (vždy z doporučených MOC) u vybraných partnerů níže 
 
*od sezóny 2020-2021 se platí vstupné 20,- Kč na domácí zápasy elitních týmů (Ženy A, Muži A, Juniorky, Junioři) 

 

ŽÁDÁME VŠECHNY držitele Klubových karet 
pokud NEDOSTANOU u výše uvedených PARTNERŮ dohodnuté PLNĚNÍ, 

aby IHNED sdělili tuto skutečnost na: 
marketing@fbsolomouc 

 
Víte o někom, kdo by chtěl s naším klubem spolupracovat? Kontaktujte vedení klubu.  

 
Již 9 let je tu s námi! 

 
                                       2018                        2019      2020            2021 

     
                              2013                      2014                     2015                     2016       2017 

     

 

neomezeně slev  
našim členům! 

mailto:petr.bernard@fbsolomouc
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-15% sleva ze vstupného  

Náš partner nabízí do nové sezóny sleva 15% ze vstupného na všechna divadelní představení pořádaná 
agenturou DIVADLO NA ŠANTOVCE. Pozor - v divadle jsou pořádané akce jiného pořadatele nebo 
festivaly, kterých se uvedená sleva netýká – informaci si vždy ověříte na pokladně. Slevu lze uplatnit po 
předložení platné Klubové karty při platbě osobně na pokladně divadla. Vstupenky lze též rezervovat a 
následně uplatnit slevu při placení. Nelze použít na slevu přes webový nákup. 
http://www.divadlonasantovce.cz/program/ 
 

  
Novým partnerem pro naši Klubovou kartu na sezónu 2017-2018 je Restaurace LOBSTER v ŠANTOVCE. 
Naši členové se mohou zapojit do aplikace LOBSTERKA a získat spoustu výhod.  Vše důležité najdete na 
http://lobster-restaurant.cz/lobsterka/informace/  
 

 1+1 ZDARMA … každou středu                                          
BOWLAND - bowling centrum NG Šantovka - Polská 1, Olomouc – telefon: 730 892 285, 
otevírací doba: 11:00 – 22:00. Při předložení Klubové karty a objednání 1 hodiny bowlingu 
získáte 1 hodinu ZDARMA ( 2 hod = + 2 zdarma atd. ). Při změně časových pásem, se platí vždy 
ten dražší tarif. Pozor, akci lze využít pouze ve STŘEDU.   
 

 

        20% sleva na celý sortiment  
český výrobce sportovního zboží a vybavení – držitel může využít SLEVA 20% na celý sortiment 
zboží. Nakupovat můžete přímo ve firemní prodejně TEMPISH v NG Šantovka, Olomouc nebo 
přes e-shop http://b2c.tempish.cz/ , kde slevu uplatníte při objednávce zadáním slevového 
kódu „ DLM702TI „. Tento kód sdělte i na firemní prodejně při placení.  
 
 

http://www.divadlonasantovce.cz/program/
http://lobster-restaurant.cz/lobsterka/informace/
http://b2c.tempish.cz/
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                               SLEVA 30 % + AKČNÍ NABÍDKY 
SLEVA 30 % na florbalové zboží FAT-PIPE  z MOC +  speciální AKCE (sezónní výprodej, 
předsezónní VELETRH – představení nové kolekce atd.) Aktuální katalog ke stažení   
https://drive.google.com/drive/folders/1dits2jfiIHipAyD5GM4vMXOBgt-n0EQD 
Sleva je na zboží objednané přes eshop www.fat-pipe.cz, každý člen klubu po registraci a 
vytvoření objednávky zadá slevový klubový kód najdeš na Členské sekci. Sleva se nevztahuje 
na textil, který je již z původních cen snížené. Kód: FBS30 
 

  

SLEVA 30% z MOC  
PENCO – přední český výrobce doplňků stravy - 30% sleva na veškeré výrobky, 40% sleva při 
nákupu nad 2 750 Kč vč. DPH. Objednávky na www.penco.cz, kód: FBSOL30 
 

 

SLEVA 35% + 25% na vybrané značky  
• e-shop www.sanasport.cz 
• prodejny - Brno, Bratislava, Praha 

SLEVA 35 % z MOC na halovou obuv značek ASICS a MIZUNO = kód „fbsolomouc35“ 

SLEVA 25 % z MOC na veškerý sortiment celkem 45 značek ( např. adidas, Asics , Asics Tiger, 
CEP, Columbia, Craft, ….) přehled všech značek najdete na https://www.snsp.cz/karty = kód 
„fbsolomouc25“  

DŮLEŽITÉ. Kódy je možné uplatnit při objednávce v e-shopu https://www.sanasport.cz, 
případně na prodejnách v Brně/Praze/Bratislavě po sdělení kódu ( „fbsolomouc35“ nebo  
„fbsolomouc25 “ ) a předložení Klubové karty. Slevy nelze kombinovat tzn. pokud máte zájem 
jak o halovou obuv Asics s 35 % slevou, tak např. i o tričko Asics s 25 % slevou, je třeba vytvořit 
2 samostatné objednávky. Slevy platí na nezlevněné zboží, resp. sleva se dopočítává (když 
bude mít např. produkt Reebok už slevu 10 %, tak se sleva zvýší o 15 % do součtu 25 %). 

https://drive.google.com/drive/folders/1dits2jfiIHipAyD5GM4vMXOBgt-n0EQD
http://www.fat-pipe.cz/
http://www.sanasport.cz/
https://www.sanasport.cz/adidas
https://www.sanasport.cz/asics
https://www.sanasport.cz/asics-tiger
https://www.sanasport.cz/cep
https://www.sanasport.cz/columbia
https://www.sanasport.cz/craft
https://www.snsp.cz/karty
https://www.sanasport.cz/
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              ve dnech ÚTERÝ a STŘEDA  
                                                                    akce 1+1 ZDARMA 

multikino v NG ŠANTOVKA - Polská 1, Olomouc – při předložení karty platí pouze ve dnech 
ÚTERÝ a STŘEDA akce 1+1 ZDARMA. Zaplatíte pouze za 1  lístek základní vstupné dle 
kategorie filmu 2D nebo 3D. Na 1 kartu jde koupit pouze 1 vstupenka! 
 
 

              
                                                                           SLEVA AŽ 30%  
 

Spolupráce s VO prodejcem florbalového zboží  - eFLORBAL.cz  

Na tomto linku https://www.eflorbal.cz/account/club-information?club-code=F8687SL2ENZH si zadáte 

své iniciály, při objednávání uvidíte IHNED klubové ceny viz tabulka níže. Po vybrání a zaplacení zboží 

volte možnost dopravy – nově ZÁSILKOVNA.cz Objednané zboží tedy dojde přímo na vás.  ( POZOR – 

cena, kterou na e-shopu po své registraci uvidíte je již po odečtení slev  )  

Sleva Typ slevy Obsah slevy 

10 % Sleva pro zákazníka z e-shopových cen • www.eflorbal.cz 

30 % 
Sleva pro zákazníka z doporučených 
maloobchodních cen (tzv. běžné ceny) 

• FLOORBEE 

20 % 
Sleva pro klub z doporučených 
maloobchodních cen (tzv. běžné ceny) 

• Unihoc, Zone floorball , X3M , Salming 

• Exel , Canadien , McDavid , LEXX ,  

• FLOORBEE 

 

Poznámka :  
 

Víme, že někteří hráči si oblíbili nákupy na FLORBAL.COM nicméně je dohodnuté, že pokud najdete na 

jiném internetovém obchodě cenu, která bude výhodnější - eFLORBAL.cz se pokusí cenu dorovnat a 

vyjde nám vstříc. Vedení klubu tuto spolupráci nastavilo pro zlepšení podmínek nákupů a výhod pro 

členy klubu FBS OLOMOUC. Proto žádáme o upřednostnění našich partnerů – aktuálně FAT-PIPE a 

nově eFLORBAL.cz – tito partneři mimo systému slev a speciálních akcí pro všechny členy dávají i 

speciální podporu klubu. Budeme rádi, pokud hráčům ve svých týmech doporučíte nákupy u těchto 

našich partnerů – FAT-PIPE a eFLORBAL.cz.  Do nové sezóny budou výhody eFLORBAL.cz také 

přidány na klubovou kartu.  Pro případné nejasnosti či dotazy je naší kontaktní osobou p. Ondřej 

Svoboda tel, +420 511 444 940 Ondra@necy.eu 

 

https://www.eflorbal.cz/account/club-information?club-code=F8687SL2ENZH
https://www.eflorbal.cz/
https://www.eflorbal.cz/b/14811137/floorbee
https://www.eflorbal.cz/b/589825/unihoc
https://www.eflorbal.cz/b/655361/zone-floorball
https://www.eflorbal.cz/b/720897/x3m
https://www.eflorbal.cz/b/786433/salming
https://www.eflorbal.cz/b/917505/exel
https://www.eflorbal.cz/b/983041/canadien
https://www.eflorbal.cz/b/1572865/mcdavid
https://www.eflorbal.cz/b/10027009/lexx
https://www.eflorbal.cz/b/14811137/floorbee
mailto:Ondra@necy.eu
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                           VÝHODNÉ NÁKUPY NA  

                                                                            fanshop@fbsolomouc.cz 

mailto:fanshop@fbsolomouc.cz

