Sdělení odborové organizace zaměstnancům a partnerům naší ZO,

Sdělení všem spolupracovnicím a spolupracovníkům
Ve věci MULTISPORTU tj. benefitu ZO OS KOVO ABB Brno,
který je určen zaměstnancům našich výrobních jednotek dle individuální smlouvy.
/smlouvu o užívání benefitu mají členové odborů i zaměstnanci našich partnerských zaměstnavatelů za smluvně definovaných
podmínek/

Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci.
MultiSport a jeho aktivity Koronavir, přerušení :
Od společnosti MultiSport jsme obdrželi následující informace:

Vážený kliente,
máme pro Vás dobré zprávy! Karty budou znovu aktivní hned od 27. 4. 2020.
Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 bychom Vám rádi sdělili, že aktivace karet MultiSport proběhne
k 27. 4. 2020.
S tím je spojeno i obnovení jejich fakturací s platností až od 1. 5. 2020. Potřebné informace jak pro Vás,
tak i pro Vaše zaměstnance obdržíte v následujícím týdnu.
Touto cestou bychom Vás chtěli informovat o aktuálních nastaveních administrativy, která se budou postupně
uvádět do provozu.
·

Karty MultiSport budou pro uživatele aktivní již od 27. 4. 2020. To znamená, že budou mít 4 dny ZDARMA.

·

Klientská zóna je již spuštěna a další formy administrace budou otevřeny od 27. 4. 2020.

·

Objednávky na měsíc červen budou spuštěny od 1. 5. 2020.

·

Fakturace za měsíc květen budou standardní, jak jste zvyklí.
Pro MultiSport je zdraví a bezpečnost našich uživatelů, klientů a partnerů tím nejdůležitějším. Děkujeme, že
jste stále s námi a že jste napomohli ke zvládnutí současné situace.
Aktuální vývoj i nadále monitorujeme a pokud dojde ke změnám, neprodleně Vás budeme informovat.

Vážený kliente,
chtěli bychom vám ještě upřesnit, jakým způsobem je možné postupovat v případě, že váš zaměstnanec v
květnu nechce využívat kartu MultiSport.
Situaci chápeme, a proto vám nabízíme jednoduché řešení. Váš zaměstnanec má možnost pozastavit
kartu na měsíc květen a spustit ji už od června. Pokud tak neučiní, opět naskakuje tradiční stop perioda. V
případě, že by se harmonogram vlády změnil, budeme to reflektovat.
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Drazí zaměstnanci,
chtěli bychom vás informovat o možnosti, kterou vám nabízí MultiSport. Pokud jste se rozhodli
nevyužívat kartu v květnu. Je možné ji dočasně pozastavit na měsíc květen a opět ji spustit už v červnu.
Pokud nebudete chtít kartu využívat ani v červnu, pak se na vás bude vztahovat klasická stop perioda.
Jak to funguje?

Pokud si přejete zrušit kartu na květen, ozvěte se do konce dubna na kontaktní osobu: Jiří
Bohdan, administrace MULTISPORTU.
·

Jestli chcete spustit kartu od června, napište na kontaktní osobu: Jiří Bohdan,
administrace MULTISPORTU.

·

Kartu chcete mít neaktivní delší dobu? (například i červenec a srpen) I to je možné,
bude se na vás vztahovat klasická stop perioda. Opět toto sdělte kontaktní osobě: Jiří
Bohdan-administrace MULTISPORTU v ABB Brno (Váš smluvní partner je ZO OS KOVO
ABB Brno zastoupený právě Jiřím Bohdanem)

·

Ať se rozhodnete jakkoliv, tak kartu nevyhazujte.

S přáním krásného dne,
Tým MultiSport, zaměstnanci Multisportu
Jiří Bohdan – administrátor projektu – Váš smluvní partner. /pouze písemná komunikace/
Emailová Adresa
jiri.bohdan@cz.abb.com

nebo
bohdan.jiri@gmail.com

Aktuální vývoj i nadále monitorujeme a pokud dojde ke změnám, neprodleně Vás budeme
informovat.
Platby karet Multisport od Vás klientů členů odborové organizace, nebo od Vás klientů,
nečlenů odborové organizace jsme opět připraveni příjímat na náš účet pod správným
variabilním symbolem.
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Platba je připisována v daném měsíci na daný měsíc.
Ve Smlouvách máte termín platby určen, v pokračujících nebo navazujících Smlouvách máte
termín také vyznačen.
V roce 2019 a počátkem roku 2020 jsme postupně oznámili navýšení plateb Vám všem.
Nečlenům i členům odborové organizace. Proto Vás prosím o dodržení i toto navýšení Vašeho
příspěvku, zejména z těch důvodů, že stávající situace nám zvýší náklady na sportovní
činnosti.
Budeme velmi důslední při kontrolách nedoplatků a jejich vymáhání.
Při nezaplacení budeme deaktivovat karty bez možnosti návratu zpět.
Modelové příklady neuvádím, protože se spoustou Vás klientů již byl proces dokončen, u
některých z Vás byla situace těsně před tím, že mělo dojít ke zvýšení platby v období
Koronavirové stopky.
Každý z Vás se může přímo dotázat na svůj stav Smlouvy a vyúčtování.
3

Děkuji Vám za pochopení i vstřícnost. V aktivitách MultiSportu prosím komunikujte výhradně
emailem. Jen tak mohu objektivně posoudit každou žádost.
Rovněž děkuji společnosti ABB, všem jednotkám, že nám toto sdělení hromadným emailem pošle.
Přeji Vám příjemné dny a kontakty na moji osobu Vám připomínám
jiri.bohdan@cz.abb.com
bohdan.jiri@gmail.com

ZO OS KOVO ABB Brno,
Jiří Bohdan
V Brně 26.4.2020
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