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INVIA – Sleva pro členy 

MOTTO: Vždy na Vás myslíme! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
 
nabízíme členům odborových organizací sdružených v OS ZPTNS možnost využití slevy na 
zájezdy INVIA. 
Pokud budete chtít využít slevu na dovolenou, obraťte se na předsedu či předsedkyni Vaší 
základní organizace, který Vám vystaví členský poukaz na slevu.  
 
Další výhoda pouze pro členy! 
 

 
S přátelským pozdravem 
 

Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA 
předsedkyně OS ZPTNS
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Proč zájezd od Invia? 
1. Sleva pro členy OS ZPTNS a jejich rodinné příslušníky 2 % z celkové ceny vybraných zájezdu (včetně

first a last minute)

2. Sleva 30 % na cestovní pojištění AXA-ASSISTANCE

3. Sleva při koupi letenky – pouze 290,- Kč/osoba/servisní poplatek

4. Sleva 5 % na parkování u všech letišť v ČR a SK

Kde lze slevu uplatnit? 
1. V jakékoli kamenné pobočce na více než 70 místech v celé ČR

Hlavní pobočky 
Praha – OC Černý Most 
Brno – Cejl 105/107 
Ostrava – Českobratrská 46 

2. On-line na internetové stránce www.invia.cz

3. Telefonicky na tel. č.: 226 000 622, kde si lze i domluvit schůzku na kamenné pobočce

4. Nebo stačí napsat na poradce@invia.cz, kde Vám pomohou vybrat dovolenou Vašich snů.

Jak slevu čerpat? 
1. Pro čerpání slevy musí být objednavatelem člen OS ZPTNS. Tuto skutečnost oznámí při objednávání 

zájezdu prodejci.

2. Při koupi zájezdu na pobočce zaměstnanec musí předložit členský poukaz na slevu.

3. Alternativně lze uplatnit slevu i na základě emailové komunikace s přiloženým naskenovaným členským 
poukazem nebo již bez naskenovaného členského poukazu, avšak pouze z emailové adresy 
oszptns@oszptns.cz

Jak lze platit? 
1. Bankovním převodem

2. Platební kartou na pobočkách

3. Složením hotovosti na účet CA Invia.cz v bance

4. Online platební kartou

http://www.invia.cz/
mailto:poradce@invia.cz

