Legend Optic

Reducere - 20% la ochelari si plata pana la 4 rate.
vanzari@legendoptic.ro
0737.433.078 – Simona Fulga

Mol Romania

Reducere 0.20 lei / litru

Christian Tour

Reducere 5% la pachetele turistice interne si internationale.
0740.686.367 – Alexandra Fodorean
alexandra.fodorean@christiantour.ro

Groupama

Reducere: 15% casco, 20% locuinte, 10% asigurari calatorie.
monica.niculae@groupama.ro
0773.855.711

Restart energy
Bogdan.nanciu@restarten
ergy.ro

Oferta de furnizare energie electrica : Energie electrica activa
0,239 lei/kWh+0.02%/ora abonament orar ce include
asigurarea electrocasnicelor din locuinta in valoare de 1000
lei;
Se acorda o reducere de 10% din valoarea primei si celei dea 6-a facturi de energie pentru incheierea simultana a
contractelor de furnizare energie electrica si gaze naturale.

C.A.R. Coeziunea Sociala
0736.600.961

Tipurile de imprumut acordate si ratele anuale de dobanda
sunt:
Garantat cu cotizatia depusa la CAR (tip 1; 6,5% pe an);
Garantat cu giranti, avand depusa cotizatia de 1/3 din suma
solicitata (tip 2; 8,5% pe an);
Garantat cu giranti, neavand depusa cotizatia de 1/3 din
suma solicitata (tip 3; 14% pe an);
Rapid, garantat cu giranti, avand depusa cotizatia de 1/3 din
suma solicitata (tip 4; 15% pe an);
Rapid, garantat cu giranti, neavand depusa cotizatia de 1/3
din suma solicitata (tip 5; 17% pe an).

Allianz Tiriac

Reduceri intre 10% – 25% la Case, Casco, Calatorie
Voiaj
mihael.gorgan@allianztiriac.ro
0724.291.605

Eximtur

Reducere 3% la ofertele standard interne si externe.
andi.frunza@eximtur.ro
0734.997.188

Lukoil

Reducere 0.20 lei / litru.

Casa Florescu Busteni
TARIFE PRO LEX – 16 SEPTEMBRIE – 20 DECEMBRIE 2018

0722.252.065
0722.324.551

TIP CAMERA

TARIF
RECEPTIE

TARIF PROLEX
-LUNI-VINERI20 %

TARIF PROLEX
VINERISAMBATA-15
%

TARIF PROLEX
DUMINICA-50
%*

SINGLE

100

80 LEI

85 LEI

50 LEI

DUBLA
SUPERIOARA

120

96 LEI

100 LEI

60 LEI

TRIPLA

120

96 LEI

100 LEI

60 LEI

FAMILY

150

120 LEI

125 LEI

75 LEI

SUITA

200

160

170 LEI

100

*reducerea de 50% acordată duminica este valabilă numai în cazul în care
se rezervă minim 2 nopți.

Ramona Hristi
0740.076.861
cati.stoican@saftybroker.ro

NN Asigurari de
viata

10% discount din acoperirea de bază pentru asigurările de viață
Prudent 30 si UNA cu condiția încheierii contractului de asigurare pe
o durată minimă de 10 ani; (doar pentruu politele incheiate la Banci).
0724.536.517 – Dl. Boboc

R.P.D. Finance
Broker Credite

-Consultanta Financiara;
-Evaluare financiara si propunere plan de imbunatatire a bugetului
personal;
-Asistenta specializata pe parcursul intregului proces(bancaevaluator-notar);
-Pachete integrate de servicii financiare.

0723.379.046 Dl. Dorobantu

E.N.E.L.

- Pret energie = 0,237 lei/kWh (oferta valabila pana pe 30.11);
- Pret gaz = 0,119 lei/kWh (oferta valabila pana pe 30.11);
Clientii ENEL pot beneficia de centrale termice in 36 de rate egale
fara dobanda (Ariston) si aparate de aer conditionat in 24 rate egale
fara dobanda. Pretul va fi inclus in factura lunara.
Ofertele pot fi accesate in reteaua ENEL nationala sau pe adresa de
e-mail corina.bugheanu@enel.com

Heizwerk

Se ofera un discount de 25% pt service, mentenanta si consultanta la
echipamente tehnotermice si de climatizare tuturor membrilor
ProLex.

7card
021. 539.77.70

7card e abonamentul care îţi dă acces la 40 de activități (Piscină,
tenis, escaladă, yoga, volei, baschet, aerobic, handbal, bicicletă) si la
600+ centre de relax & sport din ţară.
Special pentru Sindicatul National PRO LEX 7card în
București
7card în Alte Orașe
130 Lei / lună – membru
99 Lei / lună – membru
130 Lei / lună – Însoțitori`
99 Lei / lună – Însoțitori

Masaj terapeutic

Tehnician maseur CONSTANTIN BRĂNESCU
0727 259 525 – vodafone, 0743 593 029 – orange
E-mail: relaxboutique@yahoo.ro, ctbranescu@yahoo.com
www.facebook.com/masajulcaarta – Relaxare prin masaj
Locație cabinet:
Bdul. Dacia, nr. 26-28, bloc Corp B, parter, ap. 5, interfon 5, sector 1,
010413 Bucharest, (Piata Romana)
Membrii ProLex beneficiaza de reducerile afisate pe site.

