
Polski Związek Motorowy - Zarząd Okręgowy w Opolu 
zaprasza zainteresowanych do opolskich klubów motorowych.

Posiadając kartę członkowską Polskiego Związku Motorowego – Show your Card! -
czeka Cię wiele zniżek  najciekawsze z nich są pokreślone.

1. PZM ASSISTANCE dla każdego użytkowanego pojazdu w kraju i za granicą (ochrona na 
miesiąc lub rok) 

2. Holowanie do 1000 Km i Przyczepa - nowe pakiety PZM Assistance 
3. PZM Bon Voyage dla członka PZM i jego bliskich - pomoc medyczna na wyjazdach 

zagranicznych (ochrona na miesiąc lub rok) 
4. 20% zniżki na OC dla "klasyków" (w towarzystwie ubezp. Compensa) 
5. 10% zniżki na OC i AC dla wszystkich pozostałych pojazdów (w towarzystwie ubezp. 

Compensa ) 
6. Nowe taryfy na kampery, motocykle i samochody ciężarowe (w towarzystwie ubezp. 

Compensa ) 
7. 10% zniżki na ubezpieczenia domu lub mieszkania (w towarzystwie ubezp. Compensa) 
8. Zniżka 3x30% dla członków PZM (w towarzystwie ubezp. Compensa ) 
9. 20% zniżki na OC dla "klasyków" w towarzystwie ubezp. Benefia,
10. Nowa zniżka na przejazdy FLIXBUS, w Aplikacji zapłacisz 10 % taniej, 
11. 28% rabatu na prenumeratę AUTOMOBILISTY, 
12. 12% zniżki w sieci hoteli MARITIM HOTELS dla członków PZM, 
13. 5% zniżki na rejsy wycieczkowe w Atlas Tours dla członków PZM, 
14. 10% rabatu na połączenia promowe oraz specjalne ceny wycieczek w Stena Line 
15. do 25% zniżki w salonach Vision Express dla członków PZM 
16. 12% zniżki na nocleg i 10% zniżki na gastronomię w sieci hoteli HP PARK HOTEL dla 

członków PZM 
17. 10% zniżki na pobyt w HOTELU PZM w Lublinie dla członków Polskiego Związku 

Motorowego 
18. 15% zniżki w JuraPark Krasiejów, JuraPark Bałtów, JuraPark Solec dla Członków PZM 
19. Ceny specjalne na pobyt w hotelu HILTON GARDEN INN Rzeszów dla członków PZM 
20. 15% zniżki na atrakcje "Bajkowa Zima" w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym dla 

Członków PZM 
21. 25% zniżki na atrakcje w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym dla Członków PZM 
22. Abonament CYFROWEGO POLSATU o 120 zł rocznie taniej dla Członków PZM 
23. 15% zniżki na karnety w stacji narciarskiej "Szwajcaria Bałtowska" dla Członków PZM 
24. Abonament w PLUS GSM o 120 zł rocznie taniej, dla Członków PZM 
25. 10% zniżki na pobyt w Hotelach członkowskich Harmony Polish Hotels dla Członków PZM
26. ubezpieczenie specjalne Compensa dla organizatora imprez sportowych, 
27. ubezpieczenia specjalne INTER dla ratownika drogowego PZM, 
28. pomoc prawna i ekspertyzy rzeczoznawców PZM, 
29. zniżki w ramach międzynarodowego programu rabatowego Show Your Card, 
30. aktualna informacja o przepisach drogowych za granicą

Szczegółowych informacji udzieli Kol. Wojciech Kluk  tel.691 228 854

 ZO PZM w Opolu, 77 455 64 11

https://www.pzmtravel.com.pl/pzminfo/porady,przed,podroza,-,nasz,ekspert,radzi,277.html
https://pzm.pl/karta/#syc
https://zgloszenia.pzm.pl/karta/ratownik/
https://www.pzm.pl/news/2017/programy-ubezpieczen-oc-i-nnw-dla-klubow-zrzeszonych-w-polskim-zwiazku-motorowym
https://www.pzm.pl/ozdg/10-znizki-na-pobyt-w-hotelach-czlonkowskich-harmony-polish-hotels-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/abonament-w-plus-gsm-o-120-zl-rocznie-taniej-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/15-znizki-na-karnety-w-stacji-narciarskiej-szwajcaria-baltowska-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/abonament-cyfrowego-polsatu-o-120-zl-rocznie-taniej-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/25-znizki-na-atrakcje-w-baltowskim-kompleksie-turystycznym-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/15-znizki-na-atrakcje-bajkowa-zima-w-baltowskim-kompleksie-turystycznym-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/15-znizki-na-atrakcje-bajkowa-zima-w-baltowskim-kompleksie-turystycznym-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/ceny-specjalne-na-pobyt-w-hotelu-hilton-garden-inn-rzeszow-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/15-znizki-w-jurapark-baltow-jurapark-krasiejow-i-jurapark-solec-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/10-znizki-na-pobyt-w-hotelu-pzm-w-lublinie-dla-czlonkow-polskiego-zwiazku-motorowego
https://www.pzm.pl/ozdg/10-znizki-na-pobyt-w-hotelu-pzm-w-lublinie-dla-czlonkow-polskiego-zwiazku-motorowego
https://www.pzm.pl/ozdg/12-znizki-na-nocleg-i-10-znizki-na-gastronomie-w-sieci-hoteli-hp-park-hotel-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/12-znizki-na-nocleg-i-10-znizki-na-gastronomie-w-sieci-hoteli-hp-park-hotel-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/do-25-znizki-w-salonach-vision-express-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/10-rabatu-na-polaczenia-promowe-oraz-specjalne-ceny-wycieczek-w-stena-line
https://www.pzm.pl/ozdg/5-znizki-na-rejsy-wycieczkowe-w-atlas-tours-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/12-znizki-w-sieci-hoteli-maritim-hotels-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/28-rabatu-na-prenumerate-automobilisty-dla-czlonkow-klubu-sos-pzmot
https://www.pzm.pl/ozdg/nowa-znizka-na-przejazdy-flixbus-w-aplikacji-zaplacisz-10-taniej
https://www.benefia.pl/index.php?id=51&activeCategory=10&tx_fnxaddress_fnxaddress%5Baction%5D=list&tx_fnxaddress_fnxaddress%5Bcontroller%5D=Address
https://www.pzm.pl/ozdg/znizka-3x30-dla-czlonkow-pzm-w-compensa
https://www.pzm.pl/ozdg/10-znizki-na-ubezpieczenia-domu-lub-mieszkania-w-compensa
https://www.pzm.pl/ozdg/nowe-taryfy-ubezpieczen-w-tu-compensa-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/nowe-taryfy-ubezpieczen-w-tu-compensa-dla-czlonkow-pzm
https://www.pzm.pl/ozdg/20-znizki-na-oc-na-klasyki-i-10-znizki-na-ac-i-oc-na-wszystkie-pozostale-pojazdy
https://www.pzm.pl/ozdg/20-znizki-na-oc-na-klasyki-i-10-znizki-na-ac-i-oc-na-wszystkie-pozostale-pojazdy
https://www.pzm.pl/ozdg/20-znizki-na-oc-na-klasyki-i-10-znizki-na-ac-i-oc-na-wszystkie-pozostale-pojazdy
https://pzm.pl/bon-voyage
https://pzm.pl/bon-voyage
https://www.pzm.pl/ozdg/nowe-pakiety-pzm-assistance
https://pzm.pl/assistance/
https://pzm.pl/assistance/

