BENEFIT KLUB
Pokud si objednáte některou z našich placených služeb,
získáte automaticky nárok na jeden z hodnotných benefitů
dle Vašeho výběru ZDARMA.

Objednávka v hodnotě alespoň 10 000 Kč


Roční předplatné deníku Hospodářské noviny
Deník Hospodářské noviny přináší od pondělí do pátku všeobecné zpravodajství a komentáře.
Deník se orientuje na ekonomické a byznysové informace, finanční trhy a servisu pro podnikatele.
Obsahuje rozhovory s předními českými i světovými byznysmeny a analýzy nejdůležitějších
ekonomických událostí.

Objednávka v hodnotě alespoň 30 000 Kč


Digitální záznamník + roční předplatné magazínu Respekt
Digitální diktafon Philips DVT6500 stříbrný 4GB umí nahrát až 1056 hodin záznamu. Lze na něm
přehrávat záznamy MP3, WAV. Má barevný LCD displej, USB, MicroSD slot, FM tuner, dálkové
ovládání a vestavěný li-pol akumulátor. Magazín Respekt každý týden přináší informace z domácí i
zahraniční politiky, ekonomiky a historii, zabývá se společenskými tématy a trendy, sleduje novinky v
oblastech vědy a výzkumu, velkou pozornost věnuje kultuře. Dvakrát do roka přináší literární přílohu
a Fenomén Technologie.

Objednávka v hodnotě alespoň 54 000 Kč


Apple iPad mini Retina display + elektronické předplatné
Nový Apple iPad Mini s nádherným Retina displejem (3,1 milionů pixelů) je nejnovějším zástupcem
výrobků firmy Apple této kategorie menších tabletů. Čip A7 s 64bitovou architekturou, Wi-Fi až
dvakrát rychlejší než v jakémkoli iPadu předchozí generace. Standardně dodávaná barva stříbrná.
Balíček elektronického předplatného vydavatelství Economia obsahuje HN digital, Ekonom pro iPad
a iPhone, Respekt digital.

Podmínky BENEFIT KLUBU:
1.
2.
3.

Nárok na benefit vzniká objednávkou služeb Patria Plus nebo Investor Plus a uhrazením
příslušné peněžní částky na bankovní účet Patrie
Uživatel má právo zvolit jakýkoli benefit z příslušné nebo nižší úrovně.
Patria Online, a.s. si vyhrazuje právo kdykoli nabídku benefitů změnit.

Detailní informace o benefitech získáte na www.patriaplus.cz, tel. 221 424 332, info@patria.cz.
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