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Проїзд
Укрзалізниця по-студентськи
Володарі студентського квитка можуть скористатися
знижкою 50% на квитки у плацкартних вагона та
вагонах 2-го та 3-го класів усіх категорій поїздів. Також
пільгою можна скористатися у всіх вагонах
регіональних поїздів у внутрішньому сполученні.
Знижка діє за умови, що студентський квиток є дійсним
(перевірити це можна у спеціальному реєстрі).
Скористатися нею можна при купівлі квитка як онлайн,
та і в касах на залізничних вокзалах. Важливо, що при
купівлі квитка за пільговою ціною, під час поїздки
важливо мати студквиток з собою
Порада: через профкоми можна оформити
студентський проїзний також на автобус, метро,
трамвай і троллейбус, який зменшує вартість до 50%.



Студентська підписка на
YouTube

Серед юзерів «YouTube» – багато молоді, а
означає і студентів. Аби зробити доступ до
улюбленого відеохостингу без реклами,
розробники створили окремі умови онлайн
підписки для студентів. Відтак, для студентів
підписка коштує 59 гривень, для звичайних
юзерів – 99 гривень на місяць, а сімейна
підписка для п’яти користувачів
коштуватиме 149 гривень на місяць



Міжнародний
зв‘язок 
Знижки в 120 країнах світу. Тим, хто планує
поїздку за кордон, варто звернути увагу на
міжнародну студентську картку ISIC. Це
міжнародне посвідчення студента, яке дійсне у
120 країнах і виконує подвійну функцію: по-
перше, це посвідчення особи студента, по-друге
– дисконтна карта, за якою надаються знижки
більш ніж в 40 тисячах компаній: зокрема, на
переліт, харчування, поселення в хостелі,
відвідування музеїв тощо.
 
Дізнатися більше про картку та оформити її
(вартість близько 600 грн) можна на сайті ISIC



Музеї
Захопивши свій
студентський квиток,
можна піти до музею зі
знижкою, а в деякі дні
навіть безкоштовно.
Наприклад, вхід студентам
до Національного музею
історії України у Другій
світовій війні на виставу
«Україна – розп’яття»
коштуватиме усього 30
грн, а на виставу
«Батьківщина-мати».
Переозначення – 20 грн.



Спортзали

В спортзалах також можна отримати
знижку.
У спортзалі Fitness City абонемент
«Студентський» (7:00 - 18:00) коштує
300 грн/місяць або 2000 грн/рік.
В Sportfit можна отримати знижку
-50%.



Кінотеатри
Кінотеатри пропонують знижки для студентів
денної форми навчання вищих навчальних
закладів України всіх форм власності.
В MULTIPLEX знижка для студентів у розмірі 10
грн від стандартної вартості квитка на сеанси і
тільки на місця сектору GOOD. Тарифи діють
після першого вікенду прокату фільму та не
сумуються з іншими акціями.
Важливо. Продаж квитків за тарифом «Студент»
відбувається виключно через каси кінотеатрів.
У «Планеті Кіно» постійно діють знижки для
студентів лише у будні дні на стандартні місця у
технології CINETECH+. Купувати квитки зі
знижкою можна на сайті, у додатку та у касі
кінотеатру.



Ретельно вивчивши
всі пропозиції,

знижки зі
студентським

квитком можна
отримати також на

боулінг, більярд,
каток, театри, шопінг,
клуби та аквапарки.


