Katalog ulg i zwolnień Programu Duża Starachowicka Rodzina

(wg stanu na 25.05.2020 r.)

EDUKACJA
ul. Spółdzielcza 33
ul. Lutosławskiego 6

- I kurs językowy - rabat 10%
- II kurs językowy - rabat 15%
- III kurs językowy - rabat 20%
- IV kurs językowy - rabat 25%
dotyczy kursów grupowych

Dwa plus Dwa Szkoła Matematyki

ul. Żeromskiego 1

- I dziecko - rabat 5%
- II dziecko - rabat 10%
- III dziecko - rabat 15%
- IV i każde kolejne dziecko - rabat 20%

Punkt Przedszkolny "NUTKI"

ul. Spółdzielcza 8

- 10% zniżki na 5 godzinny pobyt w placówce dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Obowiązuje na
miesięczny pobyt

Zakład Szkoleniowo-Usługowy "Wiedza"

ul. 1 Maja 13A

- 15% zniżki na szkolenia i usługi

Starachowicka Szkoła Językowa "ACTIVE"

ul. Niska 3

- II dziecko uczęszczające na kurs - 50% rabatu
- III dziecko uczęszczające na kurs - 50% rabatu
- IV dziecko uczęszczające na kurs - zwolnione z opłaty

Szkoła Językowa "ETON"

Al. Armii Krajowej 25

Rabat od 15% do 40% w zależności od ilości słuchaczy z danej rodziny

Speak Out Marta Szymańska-Baran

Centrum Językowe dla Dzieci Helen Doron

ul. Piłsudskiego 11

- 10% zniżki na wszystkie kursy językowe
- bezpłatne uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez centrum
- Bezpłatne materiały do nauczania

HANDEL
Rowery na Leśnej

ul. Leśna 38

- Zakup rowerów - 10%
- Serwis rowerowy - 10%

PHU ASPOL Beata Żmudzińska

ul. Dworcowa 5

10% zniżki na zakup całego asortymentu

Sklep Motoryzacyjny AUTO-HIT

ul. Hutnicza 7B

10% rabatu na zakup całego asortymentu

ELMAX Albert Barański

ul. Radomska 7

- zakupy - 10% rabatu
- usługi serwisowe - 15% rabatu

Sklep Zoologiczno - Wędkarski

ul. Kolejowa 2

- przy zakupie powyżej 30 zł ulga 10%

Salon dziecięcy "BAJAMIX"

ul. Piłsudskiego 11

rabat 3% na zakup całego asortymentu

Firma Handlowa "FRANIA"

ul. Murarska 11

5% rabatu na cały asortyment (nie dotyczy kolektury Lotto)

Sklep Obuwniczy

Al. Armii Krajowej 22

10% zniżki na zakup obuwia

Artykuły Metalowo-Hydrauliczne

ul. Spółdzielcza 4

- 10% zniżki na zakup ceramiki, armatury łazienkowej, armatury c.o., PCV
- 5% zniżki na zakup mebli łazienkowych
- 4 % zniżki na zakup kotłów c.o., ogrzewaczy c.w.u, zasobników c.w.u.

Świat Zabawek

ul. Kościelna 27

10 % zniżki na zakup całego asortymentu (nie dotyczy towarów już przecenionych)

Firma Handlowa Chojnacki

ul. Spółdzielcza 27

- 10% zniżki na zakup okucia budowlanego
- 5% zniżki na pozostały asortyment

Salon Meblowy MEBLOTAB

ul. Radoszewskiego 29

10% zniżki na cały asortyment (zniżka nie łączy się z innymi rabatami)

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"DOM-MET"

Al. Armii Krajowej 7

- 10% zniżki na zakup całego asortymentu
- 10% zniżki na usługi hydrauliczne i wykończeniowe
ulgi nie łącza się z innymi rabatami

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"WŁODEX"

ul. Kościelna 14

10% na zakup wykładzin podłogowych, PCV, dywanów i chodników.
Ulga nie łączy się z innymi rabatami

Artykuły Elektryczne HURT-DETAL

ul. Kościelna 20

5% rabatu na zakup całego asortymentu
Ulga nie łączy się z innymi rabatami

Sklep Komputerowy REMA

ul. Niska 3

- do każdego zakupionego notebooka myszka i torba gratis
- do każdego zakupionego zestawu komputerowego pendrive i głośniki gratis
- do każdej zakupionej rzeczy powyżej 2 000 zł pendrive gratis

ROLVIS Zasłony Okienne

ul. Piłsudskiego 19A

- 10% zniżki na zakup rolet uni, rolet noc i dzień, plisy
- 5% zniżki na zakup rolet drewnianych
zniżki nie łączą się z innymi rabatami

Hurtownia Papiernicza FORMAT

ul. Leśna 33

10 % zniżki na zakup całego asortymentu
ulga nie łączy się z innymi rabatami

Księgarnia GRAF

ul. Rynek 41

12% zniżki na zakup całego asortymentu
ulga nie łączy się z innymi rabatami

Drewno 2

ul. Grzybowa 1

7% rabatu na wszystkie usługi
zniżka nie łączy się z innymi rabatami

Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe www.hippo-sklep.pl

10 % zniżki na zakup całego asortymentu

Drewno Sp. J. – Sklep Fachowiec

10 % zniżki na zakup całego asortymentu nie objętego innymi promocjami czy wyprzedażami

ul. Bugaj 4

Kino 2D
- Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia - 6 zł
- Bilet dla rodziców - 50% ceny regularnej
Starachowickie Centrum Kultury

ul. Radomska 21

Kino 3 D
- Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia - 7 zł
- Bilet dla rodziców - 50% ceny regularnej
Spektakle własne
- powyżej 30 zł - ulga 40% ceny nominalnej
- poniżej 30 zł - ulga 50% ceny nominalnej

SPORT
Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy WIKING

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Borkowskiego 1

ul. Szkolna 14

- 50% zniżki na zakup karnetów
- 10% zniżki na zakupy w sklepiku ośrodka
Kryta Pływalnia
- dwa wejścia w miesiącu 1 zł.
- Kolejne wejście 50% ceny regularnej

ZDROWIE

VISUS II

ul. Kilińskiego 26
ul. Medyczna 3

- 15% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne wykonywane przy ul Kilińskiego 26
- 5% zniżki na zabiegi operacyjne wykonywane przy ul Hanki Sawickiej 3

Salon Optyczny, Gabinet Optometrii
OPTOMET

ul. Kilińskiego 4
ul. Miodowa 10

- 15% zniżki na okulary dla dzieci
- 10% zniżki na okulary dla dorosłych
- 10% zniżki na soczewki kontaktowe

Zakłady Optyczne VISUS

ul. Medyczna 3
ul. Kilińskiego 26

- 15% zniżki na zakup oprawek okularowych
- przy zakupie okularów dla dzieci, stopery okularowe gratis
ulgi nie łączą się z innymi promocjami

Salon Optyczny

ul. Wojska Polskiego 16

10% ulgi na wszystkie świadczenia
ulga nie łączy się z innymi rabatami

Gabinet Stomatologiczny LIDENT

ul. Żeromskiego 8

- 50% zniżki na zabiegi profilaktyczne i higienizacyjne dla dzieci
- 30% zniżki na zabiegi profilaktyczne i higienizacyjne dla dorosłych

Salony Optyczne Marcin Stępień

ul. Radomska 70
Rynek 37A

ul.

10% zniżki na wykonanie okularów korekcyjnych

KOMUNIKACJA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

ul. Radomska 53

Bilety miesięczne w preferencyjnych cenach:
- dorośli - 60 zł
- dzieci i młodzież - 30 zł

Autostar Poland

ul. Ostrowiecka 14A

15% rabatu od ceny netto na przejazdy w Powiecie Starachowickim do 20 km.

GASTRONOMIA
Bistro Umami

ul. Radomska 24

- 10% zniżki na wszystkie dania i napoje (nie dotyczy alkoholu)
- w niedzielę do każdego zamówionego dania rosół za 1 zł

Bistro Manhattan

Al. Armii Krajowej 19

- 15% zniżki na wszystkie dania i napoje (nie dotyczy alkoholu)
- 15% zniżki na organizację imprez okolicznościowych

Kawiarnia "KAFKA"

ul. Staszica 11

- 10% zniżki na każde zamówienie (nie dotyczy alkoholu)

Restauracja Zodiak

AL. Armii Krajowej 5

15% zniżki na organizację imprez okolicznościowych

Pizzeria Gruby Benek

ul. Hutnicza 1

20% zniżki na każde zamówienie w lokalu (nie dotyczy alkoholu)

Western Chicken

ul. Hutnicza 7

Ulga 10% na zamówienia w lokalu
ulga nie łączy się z innymi prom0cjami

USŁUGI
Akademia Jazdy Karol Siwiec

ul. Radomska 15

rabat na kurs prawa jazdy - 20%

Kancelaria Rady Prawnego Wojciech
Michalewicz

ul. Krzosa 27 lok 4

- ulga 50% ma usługi Kancelarii (od cen minimalnych określonych przepisami)

Bajkowy Labirynt

ul. Wyszyńskiego 14

dodatkowe 30 min zabawy na placu przy zakupie dowolnego biletu wejściowego

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAT"

ul. Zgodna 4B

10% rabatu na usługi serwisowe na wszystkie samochody do 3.5 t oraz kartę rabatową za
wykonanie badania technicznego samochodu

Wulkanizacja

ul. Zgodna 2

10% rabatu na usługi związane z wulkanizacją, wymianą opon i mechaniką.
ulgi nie łączą się z innymi rabatami

Studia Urody "HaNNa Nails"

ul. Targowa 4A

ulga 5% na świadczone usługi.
ulga nie łączy się z innymi rabatami

Zakład Szklarski

ul. Targowa 6

- ulga 10% na wszystkie usługi
- ulga 10% na wszystkie zakupy
ulga nie łączy się z innymi rabatami

Bajkolandia

ul. Prądzyńskiego 1

- ulga 15% na zakup bilet wstępu
- ulga 5% przy organizacji imprez urodzinowych

Przedsiębiorstwo TARAK

ul. Leśna 33

Ulga 15% na usługi poligraficzne
ulga nie łączy się z innymi rabatami

Przychodnia Weterynaryjna "AS"

ul. Piłsudskiego 15

Ulga 15% na usługi weterynaryjne

ARD Ubezpieczenia

ul. Piłsudskiego 12

Ulga 15% na ubezpieczenia majątkowe

Gabinet Weterynaryjny "Cztery Łapy"

ul. Żeromskiego 8

Ulga 15% na wszystkie usługi weterynaryjne

Pralnia Wodno-Chemiczna

ul. Majówka 25A

Ulga 10% na wszystkie usługi pralnicze
ulgi nie łączą się z innymi rabatami
- 30% zniżki na wykonanie inwentaryzacji budynku, ekspertyzy technicznej;
- 15% zniżki na wykonanie wszystkich projektów budowlanych;
- 10% zniżki na wykonanie projektu wnętrz;

MOBA Mobilne Biuro Architektoniczne
Sylwia Wosik

ul. Żeromskiego 4/4

- bezpłatna usługa doradcza w zakresie np. kupna działki, przy wyborze projektu;

MOBA Mobilne Biuro Architektoniczne
Sylwia Wosik

ul. Żeromskiego 4/4
- bezpłatny dojazd do klienta i prowadzenie spraw w urzędach (w zakresie projektów
budowlanych wykonywanych przez Partnera;
- 10% zniżki na zajęcia rysunku/malarstwa oraz na kurs rysunku przygotowujący do
egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe (architektura, ASP i inne uczelnie artystyczne).

ECO ENERGETICS – Instalacje
Fotowoltaiczne

ul. Pastwiska 23

Rabat 2% od ceny netto

