
WĄBRZESKA

KARTA

SENIORA
 

lista partnerów



WĄBRZESKA  KARTA  SENIORA

lista partnerów

Aktualna lista partnerów znajduje się na www.wabrzezno.com

Sklep Maja - Plac Jana Pawła II 20
Rabat 10% - nie łączy się z innymi rabatami i promocjami

Zakład optyczny - Plac Jana Pawła II 16
Rabat 10% - nie łączy się z innymi rabatami i promocjami

Mobilna poradnia dietetyczna Odnowa - tel. 536843615
Rabat 15%

Klub Odnowa Fitness - ul. Grudziądzka 50/3
Rabat 10% na wszystkie usługi klubu

Sprzedaż rajstop i skarpet - ul. Pruszyńskiego 38
Rabat 10% na cały asortyment

Biżuteria. Rozlewnia perfum - ul. 1 Maja 43
Rabat 5% na biżuterię srebrną oraz na perfumy

Grene Wąbrzeźno - ul. 11 listopada 1
Rabat 5% przy płatności gotówką (z wyłączeniem siatki, folii i sznurka),
dowóz gratis na terenie miasta przy zakupie powyżej 500zł

Biuro Rachunkowe - ul. Budowlana 1a
Rabat 25% dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej

Zakład fryzjerski damski - ul. Bernarda 7
Rabat 10% na usługi oferowane w zakładzie

Restauracja Kopa Kabana - ul. Toruńska 6
Rabat 10% na zakup wszystkich produktów

Stacja paliw Huzar - ul. Mikołaja z Ryńska 9
Rabat 7gr/l na paliwo oraz 2% na zakupy spożywcze

Kawiarenka - Plac Jana Pawła II (punkt czynny sezonowo)
Dowolna kawa 4zł, porcja lodów w standardowym wafelku lub
kubeczku 3zł
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Wąbrzeski Dom Kultury - ul. Wolności 47
Możliwość zakupu biletu w cenie biletu grupowego na wydarzenia
kulturalne organizowane przez Wąbrzeski Dom Kultury (nie dotyczy
wydarzeń, których organizatorem jest podmiot zewnętrzny)

ACS Słuchmed - ul. Wolności 27 gabinet nr 7
Bezpłatne komputerowe badanie słuchu, rabat 10% na baterie i środki
pielęgnacyjne do aparatów słuchowych

Mała Rehabilitacja - ul. Partyzanta 2
Rabat 5% na fizykoterapię powyżej 5 zabiegów

Firma informatyczna NSOLVE - ul. Żołnierza Polskiego 17/1
Rabat 5% na telefony komórkowe (abonament) i sprzęt komputerowy.
Rabat 10% na pakiety TV oraz TV+internet (abonament). Rabat 20% na
internet (abonament), telefon stacjonarny (abonament) i usługi serwisu
komputerowego.

Kręgielnia "Mango" - ul. Sportowa 10
Rabat 30% na wszystkie usługi oferowane w kręgielni od poniedziałku
do piątku (z wyłączeniem art. spożywczych w kawiarence).
Z rabatu może skorzystać senior + 2 osoby towarzyszące.

Pływalnia miejska - ul. Matejki 2a
Ceny na basenie dla seniorów po rabacie:
poniedziałek-niedziela 7:00-15:00 - 9zł/h
poniedziałek-niedziela 15:00-22:00 - 11zł/h
poniedziałek-niedziela bez limitu - 15zł

Handel artykułami tekstylnymi - ul. Ojca Bernarda 3
Rabat 5% na cały asortyment przy zakupach powyżej 50zł

Centrum Rehabilitacji - ul. Ojca Bernarda 7b
Rabat 10% na wszystkie zabiegi oferowane w centrum rehabilitacji
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ZNIŻKI POZA MIASTEM WĄBRZEŹNO

MCODO sklep z oświetleniem - Niedźwiedź 74
Rabat 10% na oświetlenie

Agencja Eventowa AndNow - Książki, ul. Główna 10
Rabat 7% na obsługę muzyczną urodzin lub innych spotkań
rodzinnych przez DJ`a/Wodzireja (nie dotyczy wesel i poprawin)

Kwiaciarnia Azalia - ul. Kościuszki 19
Rabat 10% przy jednorazowych zakupach za minimum 50zł

Progress - języki obce - ul. Niedziałkowskiego 5a
Rabat 10% na pobierane usługi nauki języka obcego

"Elgromont" handel art. elektrycznymi - ul. Wolności 49
Rabat 7% na zakup wszystkich artykułów

NZOZ Remedium - ul. Matejki 2a
Rabat 5% na okulary korekcyjne

Chmiel-House - ul. Jesionowa 9 - tel. 783211962
Rabat 30% na wycenę nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz majątku.
Rabat 40% na doradztwo na rynku nieruchomości.

Sklep spożywczo-przemysłowy - ul. Żwirki i Wigury 26a
Rabat 10% na towary spożywczo-przemysłowe na zakupy za min. 30zł.
Z rabatu wyłączone są wyroby tytoniowe oraz alkohol.

F.H.U. Śliwiński - Pomoc drogowa - tel. 600990042
Rabat 10% na usługę pomocy drogowej


