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blíží se pomalu léto, příroda se krásně zelená a kvete a my 
můžeme s potěšením říct, že i Nová Karolina Park „rozkvetla“ 
o další nové nájemce. Rádi bychom přivítali společnosti Stora 
Enso, která u nás zřídila své strategické centrum služeb pro 
vývoj a údržbu IT systémů pro všechny světové pobočky své 
společnosti, společnost Y Soft Corporation, která poskytuje 
řešení pro správu tisku a digitalizaci, a PPF banku. Radost máme 
také z nové obchodní jednotky – „výdejny radosti“ – e-shopu 
ZOOT, která bude otevřena v průběhu července. Srdečně nové 
nájemce vítáme a přejeme, aby se jim v naší budově líbilo 
a dařilo. 
Na následujících stránkách na vás čeká rozhovor s Ivetou 
Halešovou, vedoucí prodejny Country Life, který u nás otevřel 
svou první ostravskou pobočku. V rozhovoru se mimo jiné 
dozvíte, v čem spočívá úspěch nejznámější české prodejny 
bio potravin, novinky z řady přírodních produktů dekorativní 
kosmetiky a drogerie, po kterých bio potravinách je největší 

sháňka a na jaké sezónní speciality se můžete těšit. Přijďte se 
také podívat do první prodejny Country Life v úplně novém 
a moderním designu. 
Závěrem nám dovolte poděkovat za všechny vaše příspěvky 
a podněty, které nám zasíláte. Stále pro vás vymýšlíme 
a strategicky se rozhodujeme, které další služby v rámci našeho 
projektu by vám co nejvíce vyhovovaly pro vaše pracovní 
a osobní potřeby. A již teď můžeme říct, že na vás čeká několik 
novinek. Ale o nich zase příště…

Krásné léto plné slunečních dní přeje

PASSERINVEST GROUP, a.s.
developer projektu

VÁŽENÍ A MILÍ NÁJEMCI,

SLAVILI JSTE S NÁMI
V letošním roce slaví společnost PASSERINVEST GROUP 
25 let od svého založení. Jsme rádi, že jste toto výročí oslavili 
společně s námi na květnové snídani spojené s autogramiádou 
fotbalových legend Antonína Panenky a Karola Dobiaše. Podle 
vašich milých reakcí usuzujeme, že připravené občerstvení 
i charismatičtí fotbalisté pro vás byli příjemným překvapením na 
začátku pracovního dne.
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Vaše podněty a komentáře k newsletteru zasílejte prosím na adresu: 
sarka.vondrackova@passerinvest.cz



Stora Enso si dala dárek k 10. výročí  – nové kanceláře v Nová Karolina Park

Stora Enso je přední světový zpracovatel dřeva, výrobce papíru, obalových materiálů a biomateriálů, 
který zaměstnává více než 25 000 lidí ve 35 zemích světa. Hlavní sídla této severské firmy se nachází 
v Helsinkách a Stockholmu. V České republice má Stora Enso dva výrobní závody – ve Ždírci nad 
Doubravou a Plané u Mariánských Lázní. V Ostravě bylo před 11 lety založeno  Software development 
and competence centrum. V průběhu 10 let se kancelář rozrostla až na dnešních 200 zaměstnanců a stala 
se tak nejvýznamnějším IT centrem společnosti. Hlavní činností centra je vývoj a správa informačních 
a komunikačních systémů , které slouží výrobním jednotkám, business centrům a prodejním kancelářím  
firmy po celém světě. K 10. výročí založení ostravské pobočky dostali zaměstnanci dárek v podobě nové 
kanceláře v areálu Nová Karolina Park.  Ve čtvrtek 27. dubna proběhlo slavnostní otevření kanceláře za 
účasti top managementu, zástupců tisku a primátora Ostravy, kteří se mohli přesvědčit, že velkorysé, 
moderní a reprezentativní prostory nové kanceláře zařízené v severském stylu poskytují zaměstnancům 
výborné zázemí nejen k jejich práci, ale také k relaxaci a posezení s kolegy v neformálních zónách.  

O dění v Ostravské pobočce Stora 
Enso se můžete dozvědět více na 
facebooku: 

https://www.facebook.com/
storaensoostrava
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ROZHOVOR S ...
Ivetou Halešovou, vedoucí provozovny Country Life 
v Nová Karolina Park

Proč jste si pro svou prodejnu vybrali právě prostory v NKOD? V čem vám 
nejvíce vyhovují? Co vás na tomto místě lákalo?
Budova Passerinvestu je nazývána také Bránou do města a při výběru 
místa jsme zvolili právě tento první kontakt s tzv. Novou tváří Ostravy. Lidé 
procházející atriem do Nákupního centra se mohou zastavit v prodejně, 
která je sice zvenku velmi moderní, ale uvnitř je přivítá příjemný prostor 
s mnoha dřevěnými prvky.

Jde o první provozovnu mimo hlavní město, proč právě Ostrava?
Ostrava je město, které v poslední době velmi pozitivně mění svoji tvář. 
Zachovává si své historické jádro, které neustále zvelebuje a naopak 
místa, která ještě před pár léty připomínala tzv. haldy proměňuje v místa 
propojující odpočinek, nákup, kulturu a relax. Ostrava má také velmi 
výhodnou polohu – leží na rozhraní tří států: Česka, Slovenska a Polska. 
Od nepaměti obyvatelé těchto končin mezi sebou obchodovali a právě 
těmto nejbližším sousedům bychom rádi představili i novou tvář 
prodejen Country Life.    

Tato prodejna je první Country Life prodejnou v nové podobě. Postupně 
prý plánujete takto modernizovat i ostatní vaše provozovny – v čem je 
prodejna v NKOD inovativní? 
Firma Country Life je na trhu přes 25 let a celá ta léta si držela svou tvář 
jednoduchého, přírodního  interiéru. V průběhu let přibývá mnoho 
nových produktů, mění se požadavky zákazníků a nákupní kultura, 
snižuje se věk vyhledavačů zdravých potravin a zvyšuje se poptávka. 
Ostravská prodejna splňuje všechny tyto požadavky. Je prostorná, 
moderní, ale zároveň útulná a příjemná.     

Co všechno svým zákazníkům nabízíte, je ostravská prodejna, i co se týče 
sortimentu, nějak výjimečná oproti svým pražským „kolegyním?“
Naše pražské prodejny jsou mnohdy v centru města v krásných 
historických budovách, kde není už mnoho prostoru pro rozšíření. 
Ostravská prodejna je nejmladší a už se počítá s jistou kapacitou na 
další růst. Nyní máme v nabídce celý sortiment našeho velkoskladu, 
bohatou nabídku ovoce a zeleniny, téměř celou řadu naší přírodní bio 
kosmetiky a zákazníci mohou využít také tzv. bezobalový nákup, kde si 
sami z násypníků berou to, co potřebuji a v množství jaké zrovna chtějí.

Zcela jistě patříte mezi průkopníky v  oblasti biopotravin a  distribuci 
přírodních produktů v Česku. První obchod v Praze vznikl už v roce 1991. 
Co je vaším receptem na úspěch?
Firmu založil, do dnes vlastní a řídí pán Jiránek, který je nadšený 
vegetarián, příznivec a podporovatel ekologického zemědělství a bio 
potravin. I když na začátku bylo lidí, kteří vyhledávali bio potraviny velmi 
málo – neodradilo jej to a šel za svým cílem propagovat tento druh 
životního nastavení. Country Life si také zachovává svou tvář – pořád 
vyhledává to nejlepší na trhu a cenu svých produktů garantuje kvalitou

Zdravá strava, biopotraviny, přírodní kosmetika – to jsou pojmy, které 
zná již téměř každý z nás. Určitě ale podléhají různým módním vlnám, 
trendům, oblíbenosti… Zaznamenáváte v  poslední době zvyšující se 
zájem o nějaký typ produktů? Co je momentálním „hitem“ prodeje?
Zákazníky můžeme rozdělit do dvou skupin: první skupinu tvoří 
vegetariáni, vegani a všichni, kteří se pro zdravý životní styl rozhodli již 
dávno a naší prodejnu uvítali s povděkem k celistvosti nabídky na jednom 
místě. Pak je druhá skupina těch, pro které začíná být zdravý životní styl 
„in“. Patří tam mnoho mladých lidí a studentů. Hitem jsou samozřejmě 

tzv. superpotraviny a raw produkty, které nejsou plné jednoduchých 
cukrů, tuků a lepku. Tento módní trend je celkově velmi pozitivní, učí lidi  
konzumovat mnohé potraviny, které by před léty zavrhli a které jsou pro 
náš organizmus velmi důležité.        

Přichází k  vám do prodejny spíše zarytí nadšenci zdravé stravy, nebo 
k vám chodí i lidé, kteří chtějí okouknout, co vlastně nabízíte? 
Především přicházejí ti, kteří znají Country Life, nakupují naše potraviny, 
protože je to jejich životní styl, nastavení a přesvědčení. Pak nás 
vyhledávají ti, kteří jsou na cestě ke změně stravování ať už z důvodu 
zdravotních nebo se tak rozhodli sami a potřebuji poradit s výběrem. Pak 
je celá řada těch, kteří se zastaví ze zvědavosti a k jejich údivu zjišťují, co 
všechno máme a jak je u nás příjemně.   

Jaká byla vaše vlastní cesta ke zdravému stravování a  k  přírodním 
produktům?
Má cesta ke zdravému stravování byla poměrně jednoduchá: bydleli 
jsme na vesnici, pěstovali veškerou zeleninu, ovoce a měli také různou 
drůbež, takže o maso nebyla až taková nouze. Jako děti jsme se sestrou 
v určité chvíli nějak protestovaly a vyměnily maso za pohanku. Rodiče 
byli k našemu protestu docela shovívaví a čekali, kdy nás to přejde. 
Přešlo, ale já jsem se časem k tomu vrátila. Vystudovala jsem Institut 
zdravého životního stylu a celkem tak volně jsem i svou rodinu vedla 
především k nepřejídání se a k vegetariánské stravě. Velmi ráda vařím, 
peču a nejraději experimentuji a vymýšlím své nové recepty.  

Dámy u vás často vyhledávají přírodní kosmetiku. Máte v tomto odvětví 
nějakou letní novinku – nabízíte třeba opalovací krémy? Nabízíte 
i pánskou kosmetiku? 
Kosmetika je v naší prodejně velmi oblíbené místo. Nabízíme celou řadu 
velmi kvalitní péče o tělo, vlasovou kosmetiku, toaletní vody, dětskou 
kosmetiku, ústní hygienu, barvy na vlasy a nezapomínáme ani na pány. 
V naší nabídce najdou vše od sprchových gelů, šampónů, toaletních vod 
přes pěny a gely na holení  až po klasické mýdlo s keramickou miskou 
a štětkou. Samozřejmě že nabízíme i opalovací krémy a chladící emulze 
po opalování. Do teplých letních dnů nabízíme toaletní vody s velmi 
zajímavými vůněmi jako je svěží verbena, pomerančový květ nebo 
originální vůně fíků.  

Léto už klepe na dveře. Máte pro své zákazníky či pro nájemce v  Nová 
Karolina Park připravené nějaké novinky či speciální sezónní nabídku?
Jistěže chceme našim zákazníkům 
vycházet vstříc. V oddělení 
kosmetiky připravujeme tzv. 
„Letní koutek“, kde najdou již 
zmiňovanou kosmetiku pro 
letní dny. Jsme partnerskou 
prodejnou firmy Sonnentor, takže 
pravidelně mohou zákazníci 
ochutnávat osvěžující čaje. Již 
v červnu nabídneme celou řadu 
našich produktů v akční nabídce. 
Oddělení nápojů jsme rozšířili 
o nabídku čerstvých, chlazených 
zeleninových a ovocných šťáv. 
Pro zaměstnance budovy Nová 
Karolina Park připravujeme 
novou službu „Nákup to go“,která 
bude k nalezení na vnitřním 
komunikačním systému NU spot. 
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Časopis Dobroty k dispozici zdarma na prodejně Country Life

V prodejně Country Life je pro zákazníky zdarma k dispozici firemní časopis Dobroty. “Dali jsme si za cíl, aby 
časopis byl inspirací pro zákazníky, kteří se zdravou výživou začínají, ale i pro zkušené a zvídavé čtenáře, kteří 
se chtějí dozvědět hlubší informace a souvislosti. Obsah včetně fotografií je původní, recepty několikrát 
poctivě vyzkoušené, informace ověřené. Dle ohlasů našich čtenářů a zákazníků si myslím, že se nám náš cíl 
daří naplňovat”, říká šéfredaktorka Luba Chlumská. 

Nové vydání Dobrot naleznete na prodejně 4× ročně. Kromě řady vyzkoušených receptů a návodů na 
přípravu různých surovin zde objevíte původní tematický obsah, informace o přírodní kosmetice, bioseriál 
o tom, co vlastně je bio, proč je důležité a přirozeně dobré.

Kdo objevil Dobroty teprve nyní nebo se na prodejně na něj nedostane, nemusí ničeho litovat. Všechna, 
i starší čísla, jsou pohodlně k prolistování online nebo ke stažení na webu:  

https://www.countrylife.cz/dobroty

Česká spořitelna představuje Melindu - unikátní dárcovskou aplikaci  

Aplikace Melinda nabízí jednoduchý způsob, jak přispívat potřebným. Její kouzlo spočívá v jednoduchosti –
klient si snadno nastaví základní parametry, jak a komu chce přispívat. Unikátnost tkví ve způsobu darování, 
a to zaokrouhlením plateb kartou České spořitelny. Klient si zvolí míru zaokrouhlování a také svůj měsíční 
limit štědrosti – maximální sumu, kterou chce v součtu věnovat. Darovat může samozřejmě i jednorázově. 
Postačí chytrý telefon, účet u České spořitelny a placení kartou. Příspěvky zaslané prostřednictvím Melindy 
jsou navíc daňově uznatelné. Vaše příspěvky daruje Česká spořitelna v plné výši neziskovým organizacím. 

Během prvního roku existence Melindy věnovali klienti banky téměř 370 tisíc korun 
a podpořili třicítku projektů. Pomáhejme. Stačí málo!

Zaujala Vás Melinda? Další informace včetně seznamu aktuálních i podpořených projektů jsou 
k dispozici na webu: 

www.csas.cz/melinda

Jaké změny čekají pojišťovnictví v 21. století?
 
Doba jde nezadržitelně kupředu a papírovou smlouvou dnes nikoho neohromíte. Přestože pojišťovnictví 
kdekdo považuje za konzervativní obor, v  AXA Assistance se rozhodli pro změnu. Proto  v  minulých 
měsících zavedli 3 inovace, které možná změní celkový pohled na pojišťovnictví. 

Vlajkovou lodí inovačního oddělení je chatbot, malý „robůtek“ na Facebooku, který vám podle vašeho 
zadání sjedná cestovní pojištění. Stačí si na Facebook Messengeru (např. z telefonu nebo počítače) najít 

stránku AXA Assistance a poslat jakoukoli zprávu. Okamžitě se vám ozve chatbot a položí vám několik 
zvídavých otázek, na jejichž konci budete mít sjednáno cestovko. A nezabere to víc jak 3 minuty.

Druhou inovací ve spolupráci s O2 je chytré cestovní pojištění, které se vám samo zapne po 
překročení hranic a automaticky se vypne po návratu do České republiky. Nemusíte tak vůbec na 
nic myslet, ani sjednávat, telefon za vás vše zařídí.

Třetí novinkou ve spolupráci s pojišťovnou AXA Česká republika je aplikace online likvidace, s níž 
si můžete sami zpracovat škodní událost na svém voze. Do aplikace jednoduše zadáte typ a rozsah 

poškození, vyfotíte poškozené části auta a odešlete. Systém vám okamžitě vystaví odhad pojistného 
plnění. Pokud částku odsouhlasíte, můžete ji mít do dvou dnů na vašem účtu.

 
www.axa.cz



Ušetřit za energie a nemuset nikam chodit?

Dodavatel plynu a elektřiny, společnost MND a.s., Moravské naftové doly vám nyní nabízí možnost 
nechat si nezávazně spočítat úsporu na energiích bez toho, abyste museli kamkoliv chodit. 

Stačí, když dohledáte svoji poslední fakturu za plyn nebo elektřinu od stávajícího dodavatele, kterou 
vyfotíte mobilem nebo oskenujete a pošlete na adresu ostrava@mnd.cz. Je to jednoduché a vy tak 

můžete rodině ušetřit tisíce korun za energie. V zákaznickém centru MND v budově Nová Karolina Park 
vám pak propočítají, kolik byste změnou dodavatele mohli ušetřit. Kalkulaci úspory obdržíte následně  
na váš email, ze kterého jste fakturu odeslali.

Bude záležet jen na vás, zda nabídku využijete či nikoliv. V případě zájmu o zaslanou nabídku se 
můžete následně zastavit osobně přímo v zákaznickém centru MND nebo si můžete nechat všechny 
dokumenty zaslat k podpisu.

MND je dle OTE (Operátor trhu) aktuálně nejpreferovanějším dodavatelem plynu v počtu nově 
získaných zákazníků. Ceny energií MND jsou dlouhodobě výhodné a vždy se smlouvou na dobu 

neurčitou, kterou lze kdykoliv vypovědět.

www.mnd.cz

Restaurace GTH vás zve nejen na dobroty, ale nyní také na výstavu...

Restaurace GTH vám v pracovní dny nabízí výborné snídaně, svačiny, obědy, 
bezlepková jídla, zákusky i zmrzliny. Tentokrát však kromě koupě nabízených dobrot 
můžete shlédnout i výstavu uměleckých děl grafi ka a sochaře Stanislava Holínka. Jedná 
se expozici 10 obrazů, všechna díla jsou prodejná a výstava potrvá minimálně do konce 
června 2017.

Tým GTH se na vás těší, tak se zastavte!

Ness Technologies na českém trhu patří k lídrům v oblasti business a IT služeb. Specializujeme 
se na business konzultace ve spojení s vývojem softwarových produktů a aplikací, systémovou 
integrací a outsourcingovými službami. Pro naše zákazníky často rozvíjíme nové obory 
podnikání a ověřené postupy pak exportujeme do dalších zemí v evropském regionu.

www.nesstech.com

it služby
+ vývoj

vlastních řešení
a produktu



V létě pokaždé jiná – měňte vůně podle nálady

Léto, to je nespočet skvělých zážitků, pocitů, nálad a barev. Proč vonět každý den stejně? Léto je jako stvořené 
na střídání nejrůznějších vůní, pokaždé můžete zaujmout nějakou jinou! V prodejně Notino najdete luxusní 
letní vůně pro jakoukoli příležitost za skvělé internetové ceny. Stačí si jen přijít vybrat tu pravou! 

Čisté vůně do města
Práce, nákupy nebo dovolená v některé světové metropoli? Do města je ideální čistá, nadčasová, moderní 
a nevtíravá vůně. Co říkáte na svěží tóny citronu a papáje s esencemi jantaru a dubového mechu? Taková je 
unisex toaletka Calvin Klein – CK One. Luxusní parfém pro letní procházky je osvěžující Armani – Acqua 
di Gioia. Voní po moři, limetce a mátě. Milujete vůni exotického ovoce a smyslných květin? Pak sáhněte po 
Dolce & Gabbana – D&G Anthology L´Imperatrice 3.

Smyslné vůně na party
Divoká letní party si žádá smyslnost a svůdnost. Zapůsobte na své okolí výraznou vůní orientu. Calvin Klein 
– Euphoria ve vás probudí vášeň, čistou radost a euforii. Nádech tajemnosti vám propůjčí Carolina Herrera 
– Good Girl s nahořklou mandlí a aromatickou kávou. Volíte raději klasiku? Pak zkuste ověřenou květinově-
pudrovou Chloé – Chloé s vůní růže, konvalinky a frézie.

Hravé parfémy na letní festivaly
Kdo by nemiloval hravou a nespoutanou atmosféru letních festivalů pod rozzářeným sluncem. Radostnou 
náladu ve vás podpoří květinově-ovocná Marc Jacobs – Daisy Eau So Fresh. Svěží vůní evokující makový 
květ ukrývá ikonický flakonek s květinou Kenzo – Flower by Kenzo. A nezapomeňme ani na omamnou 
vůni Lolita Lempicka – Lolita Lempicka jako stvořenou pro všechny zamilované.

Osvěžující parfémy na pláž
Rozpálený písek, šumící moře a večerní procházky po promenádě. Na letní dovolené nejvíce oceníte 
osvěžující vůni. Jako chladivá sprcha působí proslulý parfém Davidoff – Cool Water Woman s lotosovým 
květem, konvalinkou a vodní lilií. Exotickou svěžest plodů zeleného manga a grepu najdete ve vůni 
inspirované řekou Nil Hermès – Un Jardin Sur Le Nil. A jako svěží vánek v horkých dnech voní ovocně-
květinová Dolce & Gabbana – Light Blue. 

Prodejnu Notino najdete na rohu vnitrobloku jižní části budovy Nová Karolina Park.
www.notino.cz

Limitovaná edice PRIM ORLÍK ANTHROPOID

V  prodejně společnosti ELTON hodinářská, a.s, jediného českého výrobce hodinek tradiční 
značky PRIM, si můžete prohlédnout opravdový unikát – hodinky z limitované edice PRIM ORLÍK 
ANTHROPOID. 

Edice o 75 kusech je určena pro všechny, kteří oceňují a obdivují statečnost i oběť československých 
parašutistů. Nové hodinky zaujmou všechny, pro které je Orlík nedílnou součástí hodinářské historie, 
i sběratele a zájemce o originální limitované edice jediných autentických českých hodinek PRIM. 

Limitovaná edice vychází z původního ikonického modelu Orlík, vytvořeného v novoměstské továrně 
na počátku 60. let. Konstrukční tým společnosti ELTON hodinářská vytvořil nový mechanický strojek 
s mimostřednou vteřinovou ručkou – právě ta byla charakteristická pro originální model. Odkaz na první 
armádní československé hodinky je patrný i v detailech designu pouzdra, jako je absence datumovky 
nebo nahrazení číselného indexu na pozici „6“ mimostřednou vteřinovou ručkou. 

Pouzdro z nerezové oceli je kalené speciálním tepelně chemickým procesem, který zvýší tvrdost oceli 
minimálně čtyřikrát a zároveň zlepší antikorozní vlastnosti materiálu. Zadní víko hodinek zdobí stylizovaný 
znak československých parašutistů za II. světové války a pořadové číslo limitované edice. 

www.prim.cz



www.NOVAKAROLINAPARK.cz

Cestujte svobodně – s  U  kontem od UniCredit Bank vybíráte doma i  za 
hranicemi zdarma 

Po chladných měsících všichni netrpělivě očekáváme příchod horkých 
letních dnů, kdy se vidíme na plážovém lehátku. Vysněnou dovolenou 
však může kazit přemýšlení o zbytečných výdajích, jako jsou například 
vysoké poplatky za výběry z bankomatů. S U kontem od UniCredit 
Bank se můžete s takovými starostmi rozloučit. Výběr z jakéhokoliv 
bankomatu doma či kdekoliv ve světě totiž máte zcela zdarma. Můžete 
tedy problémy všedních dní hodit za hlavu a vyrazit na vysněnou 
dovolenou! 

Bezplatné výběry však nejsou jedinou výhodou, které U konto přináší. 
Zdarma získáte i vedení účtu a veškeré elektronické transakce. Stejně 
tak si můžete bez poplatku vést účet v cizí měně – to ocení všichni, kteří 
třeba pracují v zahraničí nebo často cestují. A co je podmínkou, abyste 
mohli využívat všech těchto výhod? Stačí, aby vám na účet měsíčně 
přišlo alespoň 12 tisíc korun. Pokud to sami nezvládnete, nezoufejte, 
s  U konto Tandem můžete být na splnění podmínek dva. O účet lze 
snadno zažádat během pár minut online a z pohodlí domova nebo na 
kterékoli pobočce UniCredit Bank.

Více informací najdete na www.unicreditbank.cz nebo 
www.unicreditshop.cz.

Raiff eisenbank připravila nabídku nových podnikatelských účtů 

Raiff eisenbank od počátku června nabízí nové podnikatelské účty eKonto SMART, eKonto KOMPLET PLUS 
a eKonto EXCLUSIVE. 

„Výrazně zjednodušujeme naši nabídku podnikatelských účtů a zároveň ji sjednocujeme s účty osobními. 
Pro začínající podnikatele a drobné živnostníky jsme připravili účet, který obsahuje všechny základní služby 
banky a může být zcela zdarma. Pro ty, kteří již nějakou dobu podnikají, máme připravené hned dva účty, 
jež svou nabídkou služeb plně pokryjí veškeré požadavky dnešních klientů,“ popisuje segmentový manažer 
Raiff eisenbank Jan Pari. 

Všechny nově nabízené podnikatelské účty Raiff eisenbank obsahují nejen fi remní účet pro podnikové 
fi nance, ale i vedení osobního účtu eKonto KOMPLET pro soukromé účely. Součástí tohoto plně vybaveného 
osobního účtu je například neomezený počet tuzemských elektronických plateb a výběrů z bankomatů 
všech bank v České republice i v zahraničí. 

Podnikatelské eKonto SMART nejvíce využijí začínající podnikatelé, drobní živnostníci nebo podnikající 
zaměstnanci, kteří od banky zatím potřebují jen základní služby. Účet eKonto KOMPLET PLUS je určeno 
pro aktivní menší fi rmy a podnikatele, kteří hledají optimální poměr ceny a výkonu. Menší rostoucí fi rmy 
s mezinárodními styky pak nejvíce ocení eKonto EXCLUSIVE, které pro tyto klienty poskytuje komplexní 
bankovní služby. 

Nové podnikatelské účty si klienti mohou sjednat na všech pobočkách Raiff eisenbank nebo online na 
www.rb.cz. 

PODNIKATELSKÝ ÚČET? 
BEZ POPLATKU 
A BEZ HÁČKŮ!

www.rb.cz    841 164 164

Založte si Podnikatelské eKonto SMART
Při aktivním využívání máte nejen vedení účtu ZDARMA.

BANKOVNICTVÍ 
PRO PODNIKATELE


