Oferta dodatkowych benefitów dla pracowników Grupy PKP CARGO S.A.
Miło nam poinformować, że dla wszystkich pracowników przygotowaliśmy ofertę dodatkowych
benefitów, która zawiera atrakcyjne zniżki na wydarzenia kulturalne, towary lub usługi. Na bieżąco
będziemy ją aktualizować i poszerzać jej zakres.

Oferta dodatkowych benefitów dla pracowników Grupy PKP CARGO S.A.

Wśród pierwszych atrakcji znajdują się zniżki na m.in spektakle teatralne, produkty AGD, usługi
telekomunikacyjne oraz ofertę salonu optycznego.
Aby ułatwić dostęp do informacji o aktualnych ofertach powstała dedykowana strona w intranecie
znajdująca się pod adresem: https://intranet.pkp-cargo.eu/biura-cargo/b33/DodatkoweBenefity
(HR -> Dodatkowe benefity).
Zapraszamy również do aktywnego udziału w rozszerzaniu oferty. Wszystkich, którzy chcieliby
zgłosić firmy zainteresowane współpracą, prosimy o kontakt z Moniką Wydra z Biura Zarządzania
Zasobami Ludzkimi M.Wydra@pkp-cargo.eu, tel. 663290133.
Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji. Dla pracowników Zakładów, informacje o ofertach
dostępne są również w Działach Pracowniczych.
Już dziś zapraszamy do korzystania z ofert:


wydarzenia kulturalne:
Teatr

Teatr Studio

Miasto

Spektakl

Warszawa Zwierzoczłekoupiory

Daty i godziny
spektakli
6, 7, 8, 9.11.2018,
godz. 19:00

Teatr
Warszawa Pociągi pod
24, 25.10.2018,
Dramatyczny
specjalnym nadzorem godz. 19:00
Teatr Polski

Bydgoszcz Kopciuszek

Sprawa. Dzieje się
dziś (rezerwacja
mailowa lub
telefoniczna)
Teatr Żelazny Katowice

wszystkie spektakle
dla dorosłych.
Zniżka nie obowiązuje
jedynie na spektakle
premierowe i gościnne

Teatr
Rozrywki

Chorzów

Producenci

Teatr
Muzyczny
Capitol

Wrocław

wszystkie spektakle
repertuarowe

Specjalna oferta
Na hasło “PARTNER”
bilet w cenie 30 zł,
zamiast 80 zł

Strona internetowa
Teatru
www.teatrstudio.pl/

Na hasło “PKP CARGO” teatrdramatyczny.pl/
bilet w cenie 30 zł

25.10.2018, godz. 10:00
www.teatrpolski.pl/
26.10.2018, godz. 10:00
Na hasło “PKP CARGO”
i 18:00
27.10.2018, godz. 17:00 bilet w cenie 35 zł
28.10.2018. godz. 16:00
30, 31.10.2018,
godz. 19:00
Na hasło “PKP CARGO”
2, 3.11.2018,
bilet w cenie 25 zł
godz. 19:00
4.11.2018, godz. 16:00
Na hasło
“PKP CARGO”
cena biletów o 10 zł
taniej od ceny biletu
normalnego

www.teatrzelazny.pl/

Na hasło “PKP CARGO” www.teatr-rozrywki.pl/
25, 30, 31.10,
godz. 19:00
bilet w cenie 45 zł
28.10.2018, godz. 17:00 zamiast 69 zł
Na hasło „PKP CARGO" www.teatr-capitol.pl/
bilety w cenie ulgowych,
również dla osób
towarzyszących



oferty telekomunikacyjne:
Orange Polska – przy podpisaniu umowy na usługę telekomunikacyjną zniżka na smartfon, tablet,
laptop lub router. Rabat 10 zł/mies. na wybrane urządzenie obowiązuje od 1 do 24 miesiąca umowy.
Aby skorzystać z oferty należy postępować zgodnie z informacjami na stronie:
http://oferty.orange.pl/dla_partnerow/ .
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oferty produktowe:
Tefaland – specjalna oferta na zakup produktów AGD na platformie TEFALand:
– ponad 300 produktów marek Tefal, Rowenta, Krups, WMF, Lagostina;
– najniższe ceny na rynku do -50%;
– co miesiąc specjalna oferta w katalogu „VIP”
Jak skorzystać z oferty?
a) wejdź na platformę korzystając z linku: https://TF46179.tefaland.pl
b) zarejestruj swoje konto;
c) po wybraniu produktów, w koszyku zakupów wpisz kod 10PKP2018 – dostaniesz dodatkowy
rabat -10% (nie dotyczy katalogu „VIP”);
d) korzystaj z platformy kiedy chcesz logując się na swoje konto.
W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Tefaland: administrator@tefaland.pl /
+48 503 767 192
Minimalna wartość zamówienia na platformie to 99 zł.
Dostawa jest zawsze darmowa, zamówienia są zazwyczaj realizowane w 24h.
Vision Express – stała oferta rabatowa na zakup okularów i akcesoriów:
- 25% zniżki przy zakupie kompletnej pary okularów korekcyjnych
(oprawa + dwie soczewki okularowe);
- 20% zniżki przy zakupie okularów przeciwsłonecznych;
- 20% zniżki na akcesoria (np. futerały);
- 10% zniżki przy zakupie soczewek kontaktowych IWEAR;
- 10% zniżki przy zakupie płynów IWEAR (do pielęgnacji soczewek kontaktowych);
- 1,00 zł za badanie wzroku, pod kątem ustalenia korekcji, w przypadku zakupu kompletnej pary
okularów korekcyjnych. 50% zniżki na badanie wzroku, bez zakupu okularów.
Powyższa oferta nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Vision Express.
Chcąc skorzystać ze specjalnych warunków handlowych, wystarczy okazać w salonie Vision Express
identyfikator służbowy.
Płatność za zakupy może być dokonywana gotówką lub kartą bankową (nie jest możliwy
przelew). Na prośbę wystawiana jest faktura VAT.

To dopiero początek. Już niebawem będziemy informować o kolejnych ofertach .

Pozdrawiamy
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

