Vážení rodičia, milí študenti!
Viete, že ...
✓
✓

preukaz ISIC sa oplatí aj pri ONLINE nakupovaní?
ak preukaz ISIC stále nemáte platný do 09/2022, dá sa to jednoducho vyriešiť?
(info ako, nájdete na konci správy)

⬇️ ⬇️ ⬇️
S preukazom ISIC šetríte ONLINE v takmer 700 e-shopoch


Poďte s nami na predvianočné online nákupy, zároveň seďte v
teplúčku a ušetrite



Máme NOVINKU - slovenský "Netflix" 🎬 so super ISIC zľavou
(Kupón na výhodné filmové predplatné je v ISIC appke - treba sa prihlásiť
s platným ISIC preukazom)



Nezabudnite, že so svetom ste neobmedzene v spojení
s paušálom Go Yoxo od Orangeu 🧡

A poďme na nákupy

Oblečenie a doplnky
👉 vyberte si pre seba alebo svojich blízkych niečo na seba pod stromček:) v e-shopoch
ako Dedoles, Saxana či Topánkovo
👉 alebo cez portál Plnapenazenka.sk vo viac ako 600 e-shopoch niečo od populárnych
značiek About You, Decathlon, Answear, Zoot, Orsay, Lacoste.sk, Bonprix, Wuch, eobuv.sk,
Deichmann, CCC, Humanic, Trenirkaren.sk, Butikovo, Kenzo, Sofia.sk, oxybag.sk, crocs.eu, Gstar.com...
👉 ak sa na Plnapenazenka.sk zaregistrujete so svojím ISIC preukazom, z nákupov budete
dostávať cashback (= zľava vo forme vrátenia peňazí na Tvoj účet) až o 20% väčší ako bez
preukazu 🤩

Knihy
👉 viete o tom, že knihy sú najpopulárnejší vianočný darček? 🎅🏽
ISIC zľavu máte v e-shope Martinus, ale aj Panta Rhei 📚
👉 pre nákup v e-shope Panta Rhei potrebujete špeciálny kupón,
nájdete ho vo svojej ISIC appke v Menu, v časti Špeciálne kupóny 📱

Elektronika a veľa iného
👉 nielen elektroniku 💻 ako slúchadlá, tablety, smart hodinky, fény atď., ale veľa produktov
iných kategórií od hračiek 🧸 a športových pomôcok 🥊 až po tovar pre domácich miláčikov
🐶 nájdete so svojou ISIC zľavou v obľúbených e-shopoch
alza.sk, Hej.sk aj Datart

Krása a zdravie
👉 ako sa hovorí, vonkajšia krása 🦋 veľmi súvisí s tým, ako sa cítime a ako zdraví sme vo
vnútri - preto môžete na Vianoce urobiť radosť svojim drahým aj produktami od mojkolagen.sk,
vitamínmi 🍊 od natural-sk.sk, a bonusom vo forme parfumu alebo kozmetiky od FAnn
Prafumérie 💄

AKO si predĺžiť platnosť preukazu ISIC?
Jednoducho si zakúpte známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk,
známka Vám bude doručená domov. ☺

Online zľavy môžete využívať po Vašej platbe za ISIC známku,
nemusíte čakať, pokým Vám bude doručená. ☺

Ak preukaz ISIC/EURO26 ešte nemáte – kontaktujte svoju školu.

