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Kalevlase liikmeprogramm ( edaspidi Kalevlase LP)  kuuluvad Eesti 

Spordiseltsi Kalev 11 seltsi, 36 klubi ja 10 füüsilisest isikust liiget. 

Kalevlase liikmeprogrammis saavad olla seltsid, klubid ja füüsilisest isikust 

liikmed, kes on liitunud Eesti Spordiseltsiga Kalev vastavalt põhikirjale §8. 

Kalevlase liikmelisus on ilma liikmekaardita ja seltsi, klubi ning isiku 

põhine. 

Kalevlase LP programmist leiad sa need ettevõtted, kes pakuvad kõigile 

liikmetele oma toodete ja teenuste soodustusi. 

Täpsem info: anneli@eestikalev.ee 



Kalevlase Liikmeprogrammis pakuvad soodustusi:  

Hea ettevõtja! Kui Sa soovid Kalevlase LP liikmetele pakkuda enda poolt uusi soodustusi, siis palun võta 
ühendust karin@eestikalev.ee 
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EESTI SPORDISELTS KALEV KUI EKSLUSIIVNE KAUBAMÄRK 

1. Liikmetel on kaubamärgi  “KALEV” kasutusõigus 

2. Toetab andekaid noorsportlasi kuni U23 läbi Järelkasvukoondise treeningtoetusega summas 12 000€ 

aastas 

3. Premeerib aasta treenerit enese täiendamiseks stipendiumiga 1000€  

4. Tänab ja tunnustab seltsi parimaid sportlasi 

5. Toetab Kalevi meistrivõistlusi medalite, auhindade ja diplomitega 5000€ aastas  

6. Toetab Kalevi veteranide liikumist 2000€ aastas 

7. Viib läbi võistlus-, harrastusspordi ja harrastusvõimlemis üritusi 200 000€ aastas 

8. Omab ja haldab Kalevi sümboolika e- poodi  - soodustused liikmetele 

 

 

 

 

 



Kalevlase Liikmeprogrammis pakuvad soodustusi:  

Hea ettevõtja! Kui Sa soovid Kalevlase LP liikmetele pakkuda enda poolt uusi soodustusi, siis palun võta 
ühendust karin@eestikalev.ee 
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Kalevlase Liikmeprogrammis soodustusi pakuvad: 

1. Viking Line Travel Shop 

2. Jalajälg AS - Nike ( spordivarustus) 

3. Eesti Spordilaagrid 

4. Roi AS 

5. Sokos Hotellid ja Radisson Blu Hotellide ühtne pakkumine Soomes, Tallinnas ja St. Peterburis 

6. Fysioline Eesti OÜ 

7.  Old Tallinn Y Hostel  

8. Taisto Bussid AS 

9. Digistep OÜ  



Kalevlase Liikmeprogrammis pakuvad soodustusi:  

Hea ettevõtja! Kui Sa soovid Kalevlase LP liikmetele pakkuda enda poolt uusi soodustusi, siis palun võta 
ühendust karin@eestikalev.ee 
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1. Viking Line Eesti 

Pakkumine sisaldab: Reisijapilet Tallinn-Helsingi liinil hinnaga 12€/sound. Sõiduauto kaasa soodushinnaga 

–15% päevahinnast. Pakkumine kehtib reisimiseks kuni 16.06.2017. Lisainfo ja broneerimine: 

anneli@eestikalev.ee 

Rühmareisi sooduspakkumine Viking Line`lt Rühmareisideks on Eesti Spordiselts Kalev liikmetele Viking 

Line`i poolt erakordne pakkumine. Reisijapilet Tallinn-Helsingi liinil hinnaga alates 7 €/ suund. Auto kaasa 

hinnaga 17 €/ suund. 

Pakkumine kehtib reisimiseks kuni 31.12.2017 ainult Spordiselts Kalevi kontaktisikute kaudu broneerimisel. 

 

 

 

  



Kalevlase Liikmeprogrammis pakuvad soodustusi:  

Hea ettevõtja! Kui Sa soovid Kalevlase LP liikmetele pakkuda enda poolt uusi soodustusi, siis palun võta 
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2. Jalajälg AS - Nike (spordiriided ja varustus) 

Jalajälg AS annab Kalevlase LP liikmetele olenevalt tootest soodustust kuni 30% poe hinnast. Soodustuse 

määr sõltub tellitavast kogusest ja toimub läbi Eesti Spordiselts Kalevi. 

Täpsem info anneli@eestikalev.ee 

 

 

 

  

mailto:anneli@eestikalev.ee


Kalevlase Liikmeprogrammis pakuvad soodustusi:  

Hea ettevõtja! Kui Sa soovid Kalevlase LP liikmetele pakkuda enda poolt uusi soodustusi, siis palun võta 
ühendust karin@eestikalev.ee 
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3. Eesti Spordilaagrid 

Kalevlase LP liikmetel on soovi korral võimalik broneerida kohti erinevates Eesti spordilaagrites. 

Madsa Spordilaager 

Soodustus 10% laagripäeva müügihinnast – hind sisaldab: 

Majutus laagrimajades • Hommikusöök • Lõunasöök • Õhtusöök • Madsa väljakute kasutus • 2 tundi 

spordirajatiste kasutust päevas (Sihva või Kääriku) • Bussitransport 1 X päevas treeningpaika • Saun 1 x 

laagri jooksul 

Kurgjärve Spordibaas 

Laagripäeva maksumus 17€ - hind sisaldab: 

Majutus laagrimajades • Hommikusöök • Lõunasöök • Õhtusöök • Spordiväljakute kasutust • Huvijuht • Arst 

• Ujumisinstruktor 

Soodustused kehtivad Kalevlase LP liikmetele nii treening kui ka puhkelaagritele. Info ja broneerimine 

karin@eestikalev.ee 

  



Kalevlase Liikmeprogrammis pakuvad soodustusi:  

Hea ettevõtja! Kui Sa soovid Kalevlase LP liikmetele pakkuda enda poolt uusi soodustusi, siis palun võta 
ühendust karin@eestikalev.ee 
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4. ROI AS 

 

ROI AS annab Kalevlase LP liikmetele olenevalt tootest soodustust kuni 30% poe hinnast. Soodustuse määr 

sõltub tellitavast kogusest. 

Täpsem info anneli@eestikalev.ee 
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5. Sokos Hotellid ja Radisson Blu Hotellide ühtne pakkumine Soomes, Tallinnas ja St. 

Peterburis 

1. Spordihinnakiri ja rühmasoodustused 

 Kalevlase LP hinnad algavad 70€/2 tuba 

kõigis Sokos ja Soome Radisson Blu 

Hotellides 

 Rühma soodustus-iga 16 inimene tasuta 

2. Hiline toa loovutus  

 Toa hilisem loovutus – soovi korral ja 

vastavalt võimalusele 

 Koosoleku/taktikaruum – kuni 1h tasuta, 

soovi korral ja vastavalt võimalusele 

 

3. Toidu soodustused Sokos Hotellides 

 Spordibuffee - Kalevlase LP liikmetele 

13.50 tavahind 18.50€ 

 Õhtusöögibuffee – Kalevlase LP liikmetele 

7.90 tavahind 8.90€ 

 Võimalus kiireks õhtusöögiks 

 Spordibox – Kalevlase LP liikmetele 5.90 

tavahind 6.90 

 6 pearoa ja 3 magustoidu valikut 

4. Soodustused ABC teenindusjaamades 

 Üle 10 inimese rühmad saavad 10% 

soodustust rühmatoitlustusest ( ette 

tellimine soovitatav) 

 ABC teenindusjaamu 106 

 ABC automaatjaamu 300 

 Muidu teenindusjaamu 30 

 Planeerige oma sõidumarsruut ette 

www.abc.fi 

5. Eckerö Line annab Kalevlase LP liikmetele 

soodustuse 

 Soodustus 5 – 20% päevakruiisidele ja 

laevapiletitele 

 

 

 

 

 

  

http://www.abc.fi/
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6. Fysioline Eesti OÜ (Fitness, taastusravi, farmaatsia) 

Fysioline pakub mitmekesist spordi- ja taastusravikaupade tootevalikut. Fysioline Eesti OÜ klientide 

hulka kuuluvad spordiklubid, tervisekeskused, haiglad, koolid, apteeegid jpt asutused.  

www.fysioline.ee - antud koduleht annab hea ülevaate Fysioline Eesti OÜ poolt pakutavatest toodetest 

ning teenustest.  

Kalevlasele poe hindadest alati -15% 

Suurtemate tellimuste puhul eraldi pakkumised soodustustega 20%-30%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fysioline.ee/


Kalevlase Liikmeprogrammis pakuvad soodustusi:  
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7. Old Tallinn Y Hostel  

Pärnu mnt 8, Tallinnas.   

Otse Draamateatri vastas vanalinna piiril.  

 Kalevlase LP liikmetel on võimalik broneerida tuba või voodikoht hostelis järgmiselt:  

• Voodikoht  5-ses toas ühise vannitoaga hinnaga 12 eurot  

 • 3-ne tuba ühise vannitoaga 40 eur 

 • 4-ne tuba ühise vannitoaga  45 eur  

• 2-ne tuba privaatse vannitoaga 50 eur  

• studio (kööginurga ja vannitoaga) 60 eur  

Pakkumine kehtib vabade kohtade olemasolul kuni 31.12.2017 ainult Spordiselts Kalevi kontaktisikute 

kaudu broneerimisel. Gruppidele alates 15 inimesest veelgi soodsam.  

Toad on lihtsad, kuid funktsionaalsed. Enamustes tubades on säilinud eestiaegne parkettpõrand, igas toas 

laud ja toolid, öökapid, nagid või riidekapid. Mõnel toal on privaatne vannituba. Koridoris on ühine 

vannituba, kus on dušid ja wc-d.  

Hostelis on ühisköök, kus on veekeetja, külmkapp, pliit ja ahi. Olemas on söögituba ja televiisoriga 

puhkeruum. 
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8. Taisto Bussid AS   

 

Kasutades märksõna „Eesti Spordiselts Kalev“ koostame Teile sõbrapakkumise. 

Küsi pakkumist numbril 6 602 603 või info@taistobussid.ee 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@taistobussid.ee
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9. Digistep OÜ 

Digistep OÜ põhitegevuseks on arvutite müük, rent ja hooldus. 

Meie esindussalong asub Pärnus, aga läbi e-poe liigub kaup kiiresti üle Eesti. Valikus on kvaliteetsed 

äriklassi seadmed, tuntud tootjatelt Apple, Dell ja Lenovo. Sobiva arvuti leiab interneti kasutamiseks, 

mängude mängimiseks või nõudlikeks tööülesanneteks. 

Digistep pakub arvuteid ka rendiks. See on hea võimalus ürituste ja konverentside korraldamiseks. 

Klientide käsutuses on tugevad Lenovo T seeria sülearvutid. 

Arvutimured võib julgelt meie kanda jätta. Kogenud tehnikud saavad hakkama nii lihtsa viirusetõrje kui 

suurte arvutivõrkude haldamisega. 

 

DIGIKALEV. Kalevlase LP liikmetele selle märksõna mainimisel kõik tooted ja teenused 10% 

soodsamalt! 

Lisainfo ja pakkumised leiad www.digistep.ee 

Soodustusi saab küsida ka e-posti teel tellimus@digistep.ee 

 

 

http://www.digistep.ee/
mailto:tellimus@digistep.ee

