MOTTÓ: Az országos elérhetőséget nem az biztosítja,
ha mindenhol van „ valami”, hanem az, ha mindenhonnan
hozzáférhetünk a lényeges dolgokhoz!

A MAKASZ KIEMELT, KEDVEZMÉNYT ADÓ PARTNEREI - 2016/II.
25 % kedvezmény az Akadémiai Kiadótól: szótárak, folyóiratok, nyelvkönyvek,
gazdasági könyvek, kézikönyvek, lexikonok. Rendelés a www.makasz.hu oldalon az
Akadémiai Kiadó rovatban.
10% kedvezmény könyvvásárlásnál és 5% egyéb termékekre (DVD, CD stb.)
valamennyi Alexandra boltban és könyváruházban!
Sportbérlet az ALL YOU CAN MOVE Rekreációs kártyával, mellyel korlátlan
felhasználás mellett, naponta több sportlétesítmény is látogatható.
Colonnade Biztosító MAKASZ tagok részére nyújt 10% kedvezményt utas- és
menetjegy biztosításra. Részletekért, lépjen be neve és kártyaszáma megadásával a
www.makasz.hu weboldalunkon.
A Mária Bababolt 10% kedvezményt nyújt személyes vásárlás esetén MAKASZ tagok
részére! Termékeik között mindent megtalál, amire gyermekének és Önnek szüksége
lehet a terhesség alatt és után.
A Egészségbolt.hu webáruházzal egyedi kedvezményes megállapodás jött létre. A
webáruházban lévő akciós árakon felül, plusz kedvezményt nyújtanak MAKASZ tagok
részére.
Játék, mozgás, szórakozás, már több, mint 7000 nm-en Budapesten!
MAKASZ tagok részére az Elevenpark játszóházban 20%, a Lézerparkban 10%
kedvezményben részesülnek jegyvásárláskor!
Turisztikai, kulturális, közlekedési kedvezmények! MAKASZ tagok jelentős
kedvezménnyel rendelhetik meg a Hungary Card, Hungary Card Plus, Balaton card
termékeket. Megrendelés a www.makasz.hu weboldalon.
MAKASZ tagok speciális, kiemelt partneri, 5-20% kedvezményt kapnak a Hunguest
Hotels Zrt. szállodalánc, szállodai szolgáltatások árából 22 helyen.
Ebédrendelés 5% kedvezménnyel! Kifejezetten MAKASZ tagok részére: ebédrendelés,
közétkeztetés, rendezvényekre meleg ételek, hidegtálak, szendvicsek, sütemények.
Lakossági folyószámla: kedvezményes emeltszintű. Egyedi, havidíjmentes. MAKASZ
számlához jár egy komplett balesetbiztosítás, amely életbiztosítást is tartalmaz.
MAKASZ kártya felmutatására 20 % kedvezmény páros színházjegy vásárlásra a
Katona József Színházban.
Papír-írószer 10% kedvezménnyel a MAKASZ kártya felmutatására a KeS Papír
Szaküzletekben és Webáruházaiban is!
Az országos hálózatot üzemeltető Láng autóalkatrész, 22% árengedményt ad a
MAKASZ kártyával rendelkező vásárlóknak.
A Líra könyvesboltok az ország 67 pontján és webáruházában nyújtanak MAKASZ
tagoknak 7% kedvezményt. Az ország legnagyobb választékú áruháza.
2014. február 1-től megemelt MOL kedvezmény MAKASZ tagoknak! 7,-/liter
üzemanyagkedvemzényt nyújt a MAKASZ-MOL Green kártya. Megrendelés kizárólag: a
www.makasz.hu weboldalon, vagy a MAKASZ (1) 281 1190-es telefonszámán!
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ÚJ! MPark! A napokban aláírt szerződésünk értelmében tagjaink hamarosan
mobilparkolás területén is kedvezménybe részesülnek. A rendszer üzemeltetéséhez
szükséges informatikai fejlesztések folyamatban vannak. Kérjük, a részletekért
kövessék weboldalunkat, www.makasz.hu !
MeDoc Egészségközpont 10% kedvezményt nyújt
MAKASZ tagok részére.
Egészségügyi szűrővizsgálatok, várakozás nélkül, szolgáltatások teljeskörű ellátással!
MAKASZ tagok részére 10-20% kedvezményt nyújtanak a Novetex Matrac Hálószoba
Szaküzletek és webáruház.
Office Depot 10% kedvezményt nyújt MAKASZ tagok részére! 9 üzlet és webáruház
várj a MAKASZ tagokat!
Opel kedvezmények MAKASZ tagok részére! A kedvezmények negyedévente
megújulnak! Magyarország valamennyi hivatalos OPEL márkakereskedésében!
Személyre szabott látáskorrekció MAKASZ-Opticnet kedvezménnyel! Az ország több
mint 100 pontján közel 70 városban! MAKASZ tagoknak 10% kedvezmény az
Opticnet Partner optikákban.
A Pátria Nyomda papír-írószer bolthálózata az ország 22 pontján várja a MAKASZ
tagokat árukészletével és 10%-os kedvezményével.
Minden hónapban két kedvezményes MAKASZ hétvége a Praktikernél. Az ország 21
Praktiker Barkácsáruházában 10% kedvezményt kapnak a MAKASZ kártyával
rendelkezők.
MAKASZ tagok 10% kedvezményt kapnak minden REGIO Játékboltban. A kedvezmény
üzletenként változó speciális kóddal vehető igénybe, mely a www.makasz.hu weboldalon
olvasható.
Egészségről, betegségről mindent! A SpringMed kiadó 25% kedvezményt nyújt
MAKASZ tagok részére az összes könyvére! Az akciós könyvekre 5% kedvezményt
nyújt. Az ország minden pontjáról rendelhető, kiszállítják!
A Szépségbolt.hu online drogériával egyedi kedvezményes megállapodás jött létre. A
webáruházban lévő akciós árakon felül, plusz kedvezményt nyújtanak MAKASZ tagok
részére.
13 kiadótól, 80 hazai lapra (pl.: Central Media, Ringier-Axel Springer Mo., Mediaworks,
HVG, 168 óra, napilapok, hetilapok, műsorújságok, magazinok, megyei lapok, szaklapok)
kedvezményes előfizetés. Megrendelés kizárólag: a www.makasz.hu weboldalon, vagy a
MAKASZ (1) 281 1190-es telefonszámán!
A Vasedény, MAKASZ tagok részére 10% és 5% kedvezményt nyújt. Jelenleg 7 darab
budapesti kereskedelmi egységben, és egy webáruházban folytatunk kereskedelmi
tevékenységet.
A Virágnyelven Nyelviskola, MAKASZ tagok részére 15-20% kedvezményt nyújt
egyéni, csoportos nyelvoktatások árából. 7 féle nyelven tartanak oktatást, fordításban és
tolmácsolásban is kedvezményt nyújtanak.
„MAKASZ Tagi Tarifacsomag” Egyedi kedvezmény MAKASZ kártyára (alacsony
percdíjak, családi csomag, ezen felül a MAKASZ teljes tagságán belül a használói
egymást 0 Forintos percdíjjal hívhatják).
Kiemelt partnereinket ABC sorrendbe tüntettük fel. Az ajánlat nem teljes körű, csak a kiemelt partnereinket tartalmazza. A
kedvezményeket kizárólag MAKASZ kártyával rendelkezők vehetik igénybe. További részletek és a helyi elfogadóhelyek listája a
www.makasz.hu weboldalon olvasható. Jelen tájékoztató a 2016. áprilisi állapotot tükrözi.

