Partnerzy stacjonarni
województwo śląskie

|

Chorzów

NAU Mobile
NAU Mobile - telefonia dla oświaty

Telefonujesz i surfujesz z kartą Klubu w Planie Niebieskim za 9,80 zł* a Twoi bliscy za 14,80

oferta specjalna

zł*

W cenie abonamentu:
• minuty do krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych - BEZ LIMITU
• SMS i MMS - BEZ LIMITU
• Pakiet Internetu 10 GB
Zadzwoń pod 48 459 459 459, podaj kod promocji i korzystaj z abonamentu w promocyjnej cenie.

*Oferta tylko dla nowych klientów. Cena Pakietu Niebieskiego bez promocji wynosi 19,80 zł/mies., oferta w cenie 9,80 zł/mies. jest
przeznaczona dla głównego ubezpieczonego a dla współubezpieczonych wynosi 14,80 zł/mies.
www.naumobile.pl

Iparts.pl
Skorzystaj z oferty sklepu iParts.pl. Znajdziesz tam części samochodowe do wszystkich modeli samochodów.
wszystkie cały asortyment z wykluczeniem produktów: koła dwumasowe, oleje, opony, sprzęgła.
www.iparts.pl/

Rabat 5% obejmuje

-5%

Pizza Dominium
• 40% zniżki na pizze klasyczna oraz pizze premium w dostawie oraz z odbiorem osobistym

oferta specjalna

• Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku do godz. 18:00
• Minimalna wartość zamówienia 31 zł
• Zamówienia należy składać pod nr telefonu: 222 10 10 10
• Szczegóły oferty
• Cennik

Pizza Dominium
Oferta specjalna dostępna tylko w dostawie

oferta specjalna

• Cennik

Farma Iluzji
10% zniżki na indywidualne bilety wstępu (max. 6 osób) oraz 5% zniżki na grupowe bilety wstępu

-10%

www.farmailuzji.pl

KIA AS Motors
Oferta specjalna dla posiadaczy karty Klubu NAUczyciela! Wysokie rabaty cenowe na auta marki KIA oraz preferencyjne warunki

oferta specjalna

pożyczek samochodowych w NAU SA. Oferta dostępna wyłącznie w wybranych salonach KIA AS Motors: Warszawa, ul. Grójecka 194
oraz Nadarzyn, al. Katowicka 70.
• kontakt: KIA AS Motors - 661 110 026
• kontakt: NAU SA - (22) 584 10 08

Minieuroland
Posiadacze karty Klub NAUczyciela są uprawnieni do zakupu biletu ulgowego lub 10% rabatu na bilet rodzinny.

zniżka studencka

www.minieuroland.pl

EF Education
Zniżki na kursy językowe:

-5/10%

• 5% przy wyjazdach dwutygodniowych
• 10% przy wyjazdach dłuższych
www.ef.pl

Telepizza
50% zniżki na wszystkie pizze w lokalu, dostawie i online.

Warunki promocji:
1. Kod promocyjny upoważnia do 50% zniżki na wszystkie pizze w regularnej cenie. Składając zamówienie:
• w lokalu należy okazać kartę Klubu NAUczyciela i podać kod promocji;
• online należy wpisać kod promocji w koszyku podczas składania zamówienia (min. wartość zamówienia 29 zł);
• telefonicznie należy podać kod promocji podczas składania zamówienia (min. wartość zamówienia 29 zł).
2. Kod promocji ważny jest do 31.12.2020 r. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
3. Lista lokali objętych promocją
www.telepizza.pl

-50%

Partnerzy internetowi
Fiszki.pl
Fiszki - świetny sposób na skuteczną naukę! Zyskaj 30% rabatu.

Składając zamówienie podaj numer karty Klubu

-30%

Nauczyciela, a zniżka naliczy się automatycznie.
www.ﬁszki.pl/

Ucando
Tańsze części samochodowe w Twoim zasięgu! Znajdziesz tam części do swojego samochodu, a zespół specjalistów wybierze
produkt najlepiej dopasowany do Twojego auta.

-5%

Rabat 5% obejmuje wszystkie cały asortyment z wykluczeniem produktów: koła

dwumasowe, oleje, opony, sprzęgła.

Wszystkie soczewki taniej o 10%. Zamawiaj bez wychodzenia z domu!

-10 %

www.szkla.com/

Iparts.pl
Skorzystaj z oferty sklepu iParts.pl. Znajdziesz tam części samochodowe do wszystkich modeli samochodów.

Rabat 5% obejmuje

-5%

wszystkie cały asortyment z wykluczeniem produktów: koła dwumasowe, oleje, opony, sprzęgła.
www.iparts.pl/

Vipera Cosmetics
20% rabatu na wszystkie produkty nieprzecenione w sklepie online. Kod promocyjny należy wpisać w koszyku podczas zakupów.
Rabat ważny do 31.12.2020 r. do godz. 23:59
www.vipera.com.pl/pl/

-20%

