Fackförbundet ST

RESERABATTER FÖR DIG SOM FÖRTROENDEVALD INOM ST
2018

Konferens och kryssning
Tallink Silja Line
20% rabatt på ordinarie priser på grupp- och konferensprodukter samt affä rsresor. Medfö r resan ö vernattning i
Estland, Finland eller Lettland erhå lls specialpris på Tallink Hotels och andra hotell som Tallink Silja samarbetar med
enligt fö retagets hemsida.
Fö r att boka: ring 08-22 08 30 eller maila: meetings.swe@tallinksilja.com Uppge avtalskod:10058

Viking Line
Som fö rtroendevald i ST har du tillgå ng till olika erbjudanden frå n Viking Line genom ett avtal som TCO har tecknat.

Konferens- och kryssningserbjudanden från Viking Line
Som fö rtroendevald få r du upp till 20 % avtalsrabatt på alla ordinarie konferenspaket med ö vernattning till sjö ss till
Mariehamn, AÅ bo eller Helsingfors. Fö r att erhå lla din rabatt ska du vid bokning uppge avtalsnummer 340054 samt
bokningskod SKONF2.
Dessutom erbjuder Viking Line fö rmå nliga rabatter på dagturskonferenser, dä r uppger du precis som ovan
avtalsnummer 340054 samt bokningskod SKONF2.
Lä s mer om konferensavtalserbjudandet på : http://www.vikingline.se/tco

Fö r att boka: ring 08-452 40 40

Reguljärresor

Du få r också som fö rtroendevald eller som medlem inom ST tillgå ng till vå ra reguljä rresor. Fö r att erhå lla din rabatt
ska du vid bokning uppge avtalsnummer 340054 samt bokningskod SKAVTAL.

Privatreseerbjudande:

Du få r också som fö rtroendevald eller som medlem inom ST tillgå ng till vå ra privatreseerbjudanden.
Lä s mer om medlemserbjudandet på : http://www.vikingline.se/tco

Kundansvarig på Viking Line fö r avtalet heter Peter Rangwe
Fackförbundet ST
Tel: 0771-555 444
Hemsida: www.st.org

Birka Cruises
Avtalspriser gä ller på kryssningar på MS Birka samt konferenser och event på Kajplats 155.

Lä s mer om konferens- och Eventkryssningar på : https://www.birka.se/konferens-gruppresor/m-s-birka

Bokning vid Kajplats 155 uppge bokningskod: AVTORD

Reseföretag
SJ
Anvä nd gä rna mobil.sj.se och bestä ll mobilbiljett fö r miljö ns skull. Fö r att komma igå ng gö r enligt fö ljande;
1.

2.
3.

Bli SJ
Priomedlem, https://www.sj.se/register/signupmemberidentity.form?method=initialize&l=sv&d=12068&a=
112255
Koppla SJ Priokortet till TCOs avtalsnummer som
ä r 955097,http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=2619&a=107605&l=sv

Nä r du få tt dina anvä ndaruppgifter och lö senord gå r du till mobil.sj.se eller sj.se och vä ljer logga in. Nä r du ska
logga om på din sida, vä lj att bocka i: avtalsresa. Då bokar du på TCO avtalet. Dä refter kan du kö pa
tjä nsteresor

Viktigt att ni alltid väljer ett betalande företag så att de reducerade priserna enligt TCO-avtalet kommer er
tillhanda.

AÄ r ni redan SJ Priomedlem, så kan ni hä r koppla SJ Prio mot TCO avtalsnummer samt registrera er som resebokare å t
andra, http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=2619&a=89499&l=sv

Fö r att få TCOs avtalspriser så anvä nd kundnummer 955097

Taxi Stockholm
Taxikort, taxicheckar och TFI-omsä ttningsrabatt på fakturan. Kundtjä nst 08-728 26 00
Tranås Resebyrå
Alla TCOs rabatter finns laddade hos Tranå s Resebyrå . hemsida: www.tranas-resebyra.se,
vä xel: 0140-375000, e-mail: info@tranas-resebyra.se

Då resebyrå n tar betalt fö r bokningar som gö rs via dem ska de bara anlitas vid mer kvalificerade bokningar. Enklare
resebokningar gö rs billigast direkt hos respektive fö retag.
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