
 

 

TISKOVÁ INFORMACE č. 8 
Staňte se členy Autoklubu Barum Zlín v AČR a získejte řadu výhod! 
 
Uspořádání tak rozsáhlého sportovního podniku, jakým Barum Czech Rally Zlín je, si rok 
co rok žádá zajištění početného týmu lidí, kteří pomáhají s organizací rally ve všech jejích 
oblastech – od administrativních činností přes přípravu materiálů až po zabezpečení 
rychlostních zkoušek. Tuto skupinu lidí, jejichž počet se pohybuje v řádu tisíců, nyní 
mohou rozšířit také všichni fanoušci rally - na uspořádání Barum Czech Raly Zlín se 
mohou symbolicky podílet díky členství v pořádajícím Autoklubu Barum Zlín v AČR. 
 
Individuální klubové členství přináší zájemcům řadu výhod. Díky podpoře zlínského klubu 
se stanou držiteli členské karty, která poskytuje výhody zavedené benefitní sítě Alive a 
také další exklusivní slevy pro členy Autoklubu České republiky. Karta zaručuje výhody u 
více než 1600 obchodních míst, ať již klasických nebo on-line obchodů po celé České 
republice, a to v oblastech nákupu sportovních potřeb, ubytování, gastronomie, vstupů na 
kulturní akce včetně letních festivalů, slevy na permanentky ve vybraných ski areálech a 
mnoho dalších. Unikátním benefitem jsou pro držitele karet slevy na pohonné hmoty v síti 
DFC více než dvou set čerpacích stanic po celé ČR. Kompletní portfolio slev je k dispozici 
na internetové adrese http://clenstvi.autoklub.cz/clenske-slevy/.  
 
Zájemci, kteří by rádi pořadatelům Barum Czech Rally Zlín vyjádřili svou podporu, mají 
několik možností, jak se stát členy AK Barum Zlín v AČR. Buď o členství zažádají s 
nákupem v novém e-shopu na adrese www.visitrally.cz, kde je členský příspěvek snížen 
na 70 Kč, nebo vyplněním formuláře na adrese www.czechrally.com/clenstvi, příp. osobně 
v sekretariátu AK Barum Zlín v AČR na adrese Hornomlýnská 3715, Zlín 76001 – v těchto 
případech příspěvek činí na 100 Kč. 
 
Podpořte barumku a užijte si nejen zlínskou rally s Vaší novou kartou Alive! 
 
 
Vybrané slevy: 
DFC - sleva na pohonné hmoty v síti čerpacích stanic 
Asistenční služby Dekra – zvýhodněné poskytování asistenčních služeb členům AČR 
AUTO7 - sleva 30 % na roční předplatné časopisu AUTO7 
SHERLOG - Sleva 10 % na produkty zabezpečení SHERLOG 
Enervit, Vital - Sleva 25 % na nutriční doplňky z eshopu www.eshop.enervit.cz 
Měsíčník MOTOCYKL - Sleva na roční předplatné 30 % měsíčníku MOTOCYKL 
Auto motor a sport - Sleva 30 % na roční předplatné magazínu Auto motor a sport 
Slevy na festivalech – Holešovská regata, Masters of Rock, Benátská noc a další... 
Cestování – cestujte výhodněji s RegioJet, Student Agency nebo LEO Express 
Golden Apple Cinema – sleva 20 kč ze standardního vstupného 
Hudy sport – 7 % sleva na nákup v e-shopu 
Slevy v KFC, Burger King a mnoha dalších prodejnách 
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