
Slevy a výhody pro naše členy fungují na základě vzájemné spolupráce mezi TJ Liga 

stovkařů Olomouc a partnerskými subjekty. Podrobnosti na www.liga100.cz a webech 

našich partnerů. Pro uplatnění slev je třeba předložit členský průkaz, případně se 

domluvit s poskytovatelem slevy předem. 

 

Máte zájem stát se partnerem TJ Liga stovkařů Olomouc a přispět tak i k propagaci své 

vlastní činnosti? Nabízíme prezentaci na stránkách www.liga100.cz v rubrikách Naši 

partneři a Aktuality. Své nabídky posílejte na adresu info@liga100.cz nebo volejte na 

telefon 736 533 790. Každou formu spolupráce vítáme! 

 

Slevy a výhody pro členy  

TJ Liga stovkařů Olomouc 

u našich smluvních partnerů 
 

 

 
ONDŘEJ NĚMEC - ASICS 

(www.onemec.cz) 

 

sleva 10 procent na sportovní 

vybavení Asics v přímém prodeji  
i přes e-shop 

 
VICTORIA Language Agency 

(www.victoria-agency.cz) 

 

sleva 20 procent na individuální  
a skupinový jazykový kurz 

 

VICTORIA Bootcamp 
(www.victoria-agency.cz/victoria-sportuje) 

 

sleva 25 procent na jednorázové 
vstupné VICTORIA Bootcamp 

 

Autoškola POLACH 
(www.autoskolapolach.cz) 

 

sleva 15 procent na řidičský 

výcvik a kondiční jízdy 

 
Bikecentrum Olomouc 

(www.bikecentrum.eu) 

 

sleva 15 procent na sortiment  
v prodeji 

 

Lázně Slatinice 
(www.lazneslatinice.cz) 

 

sleva 20 procent na pobyt  
a procedury 

 

OLSPORT 
(www.facebook.com/pages/OLSPORT) 

 

sleva 5 procent na sortiment  

v prodeji 

 
Chalupa Býškovice 

(www.chalupabyskovice.cz) 

 

 

sleva 15 procent na víkendový 
pobyt a 20 procent na týdenní 

pobyt 

 
Hotel U Splavu 

(http://usplavu.webnode.cz/) 

 

sleva 15 procent z pultových cen 
ubytování 
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SANASPORT 

(https://www.sanasport.cz/) 

 

sleva 25 procent na nákup zboží 

značek Adidas, Asics a Reebook 

 
Kola Koblížek 

(http://kolakoblizek.cz/) 

 

sleva 20 procent na výrobky Pearl 

Izumi, 25 procent na produkty 
Xenofit a další slevy na cyklo 

 


