
Kaupmeeste soodustused Päästeameti töötajatele 
 
Rakvere Põhjakeskus Sõõrikumeistrid  
Sõõrikud ja kohv 30% soodsamalt. Kehtib kõigile PÄA teenistujatele ametitõendi alusel. 
 
McDonalds 
Kõikides McDonaldsi restoranides tasuta kohv või tee iga ostuga kaasa. Kehtib kõigile PÄA teenistujatele 
ametitõendi alusel ja vormiriides. 
 
DINER  
Pakub Päästeameti töötajatele toitlustuse soodustust -20% toidult, kasuks tuleb vormiriietus või töötõendi 
näitamine. DINER, Vabaduse pst.39, Tallinn. 
 
Pärnu Jahtklubi   
Üldsummast (söök, majutus jne) 10% soodustust. Kehtib kõigile PÄA teenistujatele ametitõendi alusel. 
 
Fe kohvik (Raua tn saun)   
Tasuta jook (va kohv, tee, alkohol) päevaprae kõrvale. Kehtib kõigile PÄA teenistujatele ametitõendi alusel. 
 
Kohvik Toit´s  (ainult Tartu mnt oma) 
Kogu menüü 10% soodsam (va alkohol). Kehtib kõigile PÄA teenistujatele ametitõendi alusel. 
 
Kebabhouse 

Gonsiori 12, Tallinn 
Päästeameti töötajatele soodustus 15% 
http://www.kebabhouse.ee/  
 
Cafe More (Viru keskuses)  
Kui tasudes öelda salasõna „päästeamet“, siis kehtib meie töötajatele soodustus – 15%. 
Menüüga saate tutvuda siit: http://cafemore.ee/  
 
Sanare Hambakliinik  
15% soodustust, soodustuse saamiseks anna aega broneerides teada, et oled Päästeameti teenistuja või 
vabatahtlik päästja  ning esita registratuuris oma töötõend või vabatahtliku päästja tunnistus. Soodustust saavad 
kasutada kõik Päästeameti teenistujad ja vabatahtlikud päästjad asukohast sõltumata. 
 
  

Parodontalia OÜ 
Hambaravi kliinik Tallinna kesklinnas pakub EV jõustruktuuride liikmetele ja töötajatele (PPA, Kaitsevägi, 
Kaitseliit ja Päästeamet) -20% soodustusi hambaravi teenustele.  
Soodustus -20% kehtib järgmistele protseduuridele(kuni 31.12.2019): 
-Professionaalne puhastus - pärlipesu ja hambakivi eemaldamine (tavahind 95.-) 
-Hammaste taastamine valguskõvastuva täidisega (al 70.-) 
-Implantaat + keraamiline implantaadi kroon (tavahind 1200.-) 
- Suukirurgia 
 
 
Hansens Beauty Tartus 
Hansen´s Beauty pakkumine Päästeameti töötajatele: 
Klassikaline õlimassaaz 60 min 18 eurot 
Kupumassaaz 60 min 20 eurot 
India peamassaaz 30 min 15 eurot 
Seljamassaaz 30 min 10 eurot 
Tselluliidi massaz 40 min 12 eurot 
Hansen´s Beauty asub Tartus , Puiestee 71a 
Registreerimine : Telefon : 5699 5180; hansensbeauty@gmail.com 
Registreerimisel kasutada märksõna  Päästeamet 
 



Si Style Ilusalong 
Teenused -20%, ütle Päästeamet ! 
https://www.facebook.com/ViruSiStyleIlusalong/ 
Roseni tn 10, ROTERMANNI kvartalis. 
Pakkumine püsiv. 

 
VIREO   
VIREO pakub hinnasoodustusi Päästeameti ja Häirekeskuse teenistujatele: 

-15% füsioteraapia, massaaž, individuaaltreeningud; -10% grupitreenigutes osalemine 
Registreerimisel öelda et olete Päästeametist või Häirekeskusest. VIREO pakub teenuseid järgmistes kohtades: 
Aleksandri 8, Tartu; Ihaste tee 7-104 - A. Le Coqi Spordimaja 
Tartu Tamme pst 1 - Tamme staadion, Tartu  
Kliendi juures kodus & kontoris 
 
CLUB SMILE  
TimeClub SMILE pakub sünnipäevade korraldamisel Päästeameti töötajatele 20% soodustust.  
Rohkem infot: http://smiletime.ee/  
Asukoht Tallinn 
 
Happy Fly batuudikeskus 
Pakume Teie töötajatele ja nende lastele võimalust tähistada oma sünnipäevi ning muid üritusi  Happy Fly 
Batuudikeskuses & Jalkamajas, mis on Eesti suurim ning atraktsioonide rohkeim, 20% soodsamalt. 
Selleks palume meie kodulehel www.happy-fly.ee peoruumi broneerides sisestada lahtrisse "voucher" Teie 
asutuse sooduskood "PÄÄSTE112“! 
Samuti pakume alati oma partneritele soodustust Teie firmapidude/jõulude jms ürituste  läbiviimiseks meie ca 
2000 m2 suuruses keskuses.  
Leidke meid ka Facebookist- www.facebook.com/happyflybatuudikesku/ , vajutage "meeldib" ja olete alati kursis 
meil toimuvate ürituste ja soodustustega. 
 
Escape Room Factory pakub -30% püsisoodustust nii Tallinna põgenemisruumi teenustes kui Tartus. Asukoht 
Tallinnas Tartu mnt 80J ja Tartus Tähtvere 4. Koduleheküljel broneerides tuleb sisestada broneeringut teostades 
kood „KANGELANE“, mis koheselt aktiveerib 30% soodustuse. Telefoni teel broneerides tuleb mainida antud 
kood ja Teile tehakse soovitud broneering ja kohale tulles vaadatakse üle töötõend ja kui kõik on sobiv siis saab 
juba meelt lahutama asuda. Rohkem infot leiab - www.escaperooms.ee. Ametitõendi ettenäitamisel. 
 
 
T1 Mall of Tallinnas, Super SkyparkSuper SkyparkSuper SkyparkSuper Skyparkiiii pererestoranis Claudz Claudz Claudz Claudz pakub igapäevaselt kogu menüüst -20% soodustust. 

Ametitõendi ettenäitamisel või märksõna kassas Päästeamet. 

 

FK Arena Õismäe ja Viimsi keskustes (hooaeg kestab aprillist oktoobrini) on kõigile Päästeameti töötajatele 
10 % soodustust. 

 

Olerex  

Liitu  PÄÄSTEAMET-i   virtuaalperega  REGISTREERU JA LIITU SIIN ! 
Soodustused Sulle ID kaardiga: 
• Kütus   -4,0 senti/liiter              
• Autopesu -20% 
• Kuumad joogid -20% 
• Soojad toidud -15% 
 
 

 
 



 

 
 

SUBWAY 
Võimalust einestada Laagri, Keila, Tartu Bitestop ja Põhjakeskuse Subway võileivapoodides soodsalt.  Subway 
maitsvas menüüs on üle 20 maitsva  einevõileiva ja üle 10 kohvijoogi.  
Soodustus -50% kohvijookidelt ning -25% Subway einevõileibadelt (soodustus kehtib täishinnakirja toodetele). 
Laagri Subway – Pärnu mnt 455, Tallinn 
Keila Subway – Ülejõe tee 2, Keila 
Põhjakeskuse Subway – Haljala tee, Rakvere vald 
Tartu Bitestop Subway – Rimngtee 60A, Tartu 
Pakkumine kehtib töötõendi ettenäitamisel või töörõivaste kandmisel. 

HEVEREN - kvaliteetsed loodustooted 
Veebipoe www.heveren.ee lehel, kui hakkate ostu sooritama, siis kassas kasutades koodi Päästeamet, saab 
20% kõikidelt toodetelt alla.  

PIZZAPOISID - Päästeameti töötajatel, ameti/töötõendi ettenäitamisel on Pizzapoistest võimalik söögilt saada 
10% soodustust. http://www.pizzapoisid.ee/ 

 



PUBI SEIKLUSTESSE (Tartu mnt 44) kogu menüüst 10% soodustus. Lihtsalt öelda, et Päästeametist, 
töötõendit vm ei ole vaja, http://www.seiklustesse.ee/ 

 

 

 

 

Kooliaeg on peagi käes. Parim koht kvaliteetsete koolitarvete soetamiseks on  

Büroomaailm! 

Teie ettevõtte töötajatele kehtib Koolimaailmas kogu koolikaubale soodustus kuni-15% 

Tulge kasutage soodsamaid hindu ja valige laste koolikaubad Koolimaailmast!  

Soodustuse saamiseks külastage meie kauplusi üle Eesti  - 

http://www.byroomaailm.ee/bm/kauplused 

Soodustus eraisikule kehtib salasõnaga:  

 103519 : Päästeameti töötaja 

Tutvu lähemalt Koolimaailma toodetega siin http://www.byroomaailm.ee/pood/koolimaailm 

Tutvu kõikide Büroomaailma pakkumistega siin http://www.byroomaailm.ee 

NB! Soodustused ei summeeru. Büroomaailma kingikampaaniad kehtivad ainult jaehindade puhul. Teil on võimalus valida, 

kas kasutada ülal mainitud töötaja soodustust või saada vahva kingitus tasuta, kui ostate vähemalt 69.- euro eest. 

 

***Soodustus kehtib kogu aasta vältel 

 

 
 
 
 
 



HOOAJALINE SOODUSTUS: 

 Perioodil 27.10.2020- 31.12.2021 on kampaaniakoodiga PÄÄSTEAMET, tasuta tarne kõikidele 
dermosil.ee ja ru.dermosil.ee veebipoest tehtud tellimustele, olenemata summast 

Tasuta kingitus iga ostuga, mis on vähemalt 15€: Classic sarja dušigeel (500ml, toote väärtus 5,70€). Pakkumine 
kehtib perioodil 28.10- 31.12.2021. Siit tooteinfo: 
https://www.dermosil.ee/_nahahooldus/keha/pesemistooted/3764-du%C5%A1igeel 


