-10 proc. zniżki na
-15 proc. zniżki na
-10 proc. zniżki na
zawodowych
-10 proc. zniżki na
niebezpiecznych

kurs prawa jazdy kat. B
pojedynczą godzinę jazdy kat. B
szkolenie okresowe dla kierowców
szkolenie ADR (przewóz materiałów

- 15 proc. rabatu na wszystkie usługi.
Dietetyka Kliniczna
tel. 514 255 559
www.foodmedcentrum.pl
rejestracja@foodmedcentrum.pl

25% rabatu na podstawowe badania

ZIELONA GÓRA, ul. Zamkowa 7/2a, pn.-pt.:7.00-18.00,
sob.: 7.30-12.00 (tel. + 48 68 418 63 65)
ZIELONA GÓRA, ul. Lisowskiego 1-3, (tel. +48 68 458 55
00)
ZIELONA GÓRA, ul. Wyszyńskiego 99 (Centrum
Medyczne), pn.-pt.: 7.30-15.00, (tel. +48 68 323 02 39)
ZIELONA GÓRA, ul. Anieli Krzywoń 2 (Przychodnia
„UROLOG”), pn. - pt.: 8.00-13.00, (tel. +48 68 452 12 62)

VivoAcusis Aparaty Słuchowe Dorota Rogozińska
dyplomowany protetyk słuchu
604 138 125
vivoacusis@gmail.com
dorotarogozinska@gmail.com
Gabinet
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 9
(spółdzielnia lekarska), I piętro, pokój nr 116
poniedziałek: 15.00-18.00
środa: 13.00-19.00
czwartek: 7.30 – 12.00
piątek: pacjenci umówieni telefonicznie

- 10 proc. rabatu przy zakupie aparatów słuchowych
- badanie słuchu dla dorosłych – 10 zł
- badanie słuchu dla dzieci – 5 zł
Ulotka

Zniżki:
- 25 proc. zniżki na pobyt na pływalni krytej
dla osoby dorosłej
- 25 proc. zniżki na pobyt na pływalni krytej
WOJEWÓDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI IMIENIA
dla dzieci i młodzieży
ZBIGNIEWA MAJEWSKIEGO W DRZONKOWIE
- 25 proc. zniżki na korzystanie z odnowy
66-004 Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 20, tel./fax 68 3214344, biologicznej (sauna i jacuzzi)
wosir@drzonkow.pl, www.drzonkow.pl
- 25 proc. zniżki na korzystanie z groty
Bezpośredni kontakt na pływalnię solnej
601376554, kasabo@drzonkow.pl
Zniżka obowiązuje tylko w soboty i niedziele

65-209 Zielona Góra; ul. Piaskowa 4
tel. 68 325 00 00
bok@biurozplusem.pl

- 5 proc. rabatu na wszystkie artykuły szkolne

- 20 proc. zniżki na ubezpieczenia majątkowe
(mieszkania, domu, firmy, domu w budowie oraz domku
letniskowego)
SuperUbezpieczenia.pl
Oddział Zielona Góra
ul. Sienkiewicza 6/1A; 65-443 Zielona Góra
tel. 720 221 221
www.super-ubezpieczenia.pl
www.facebook.com/superubezpieczenia

- 10 proc. zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne związane z pojazdami mechanicznymi

-10% rabatu na szkolenia bhp wstępne i okresowe na
wszystkich stanowiskach pracy -10% rabatu na
sporządzenie dokumentacji powypadkowej -10% rabatu
na sporządzenie Oceny Ryzyka Zawodowego na
wszystkich stanowiskach pracy -10% rabatu na
sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ
ul. Krótka 5
66-008 Świdnica kZielonej Góry
tel. 602 364 290, 609 560 300
www.CentrumErgon.pl
biuro@CentrumErgon.pl

-10 proc. rabatu na cały asortyment

MEVA-POL Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5B
tel./fax.+48 /68/ 322 78 40
+48 /68/ 451 88 58
www.meva-pol.pl

-

15 proc. zniżki na wszystkie usługi (wejście,
organizacja urodzin, zakupy na barze). Zniżka
obowiązuje od poniedziałku do piątku.
PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ

Sala Zabaw Bubuland
ul. Gen. J. Sowińskiego 38B
65-001 Zielona Góra
tel. 68 352 32 11
bubuland@wp.pl

„Drew-Plast” S.C. Zdzisław Żmuda Roman Koralik
Słone 90A; 66-008 Świdnica
Tel. 68 3273244

- 20 proc. rabatu na
samochodzie
- 10 proc. rabatu na
- bezpłatna kontrola
- bezpłatna kontrola

HENMAR
66-008 Świdnica; ul. Drzymały 18
tel. 68 3273251
tel. kom. 662 211 132
radek@henmar-autonaprawa.pl

przegląd klimatyzacji w
wymianę opon
regulacji świateł
płynów eksploatacyjnych

- 10 proc. rabatu na krzesła obrotowe dziecięce oraz
młodzieżowe. Rabat dotyczy zarówno krzeseł kupionych
z ekspozycji, jak i sprowadzanych na indywidualne
zamówienie.
- 10 proc. rabatu na drewniane krzesła i stoły. Rabat
dotyczy zarówno asortymentu kupionego z ekspozycji,
jak i sprowadzanego na zamówienie.

Hurtownia Krzeseł Biuro Line
65-001 Zielona Góra; ul. Kręta 5
tel. 68 320 25 13
tel. kom. 697 09 46 15

- 10 proc. rabatu na wyroby i usługi tartaczne (m. in.
altanki, więźby dachowe, garaże, drewutnie, kratownice)

ozbyszek@wp.pl

- Wszystkie miody 1000 g w cenie 25 zł
Miody-Pasieka Dziki Miód, Sklep Krzysztof Piwowar
Dargomyśl 39A; 74-404 Cychry
tel. kom. 607 626 215; 514 602 155

Zamówienia składane są elektronicznie. Posiadacze karty
powinni wpisać w treści zamówienia hasło: „Gmina jak
Rodzina”. Przy dostarczeniu miodu do domu,
zamawiający będzie zobowiązany okazać Kartę.
Sklep firmowy Kampol ul. Długa 25 w
Świdnicy oferuje:

KAMPOL Spółka z o.o.
66-008 Świdnica; ul. Długa 25
kampol@kampol.eu
tel. 68 327 36 51
tel. kom. 48 500 059 887

50% zniżki na artykuły wyposażenia wnętrz : kosze,
wazony, pościele, obrusy, serwety, firany, artykuły
dziecięce, artykuły dekoracyjne
10% zniżki na artykuły wełniane z kaszmiru, camel i
alpaca
5% zniżki na artykuły z merynosa europejskiego i
australijskiego

EVEREST FITNESS
65-427 Zielona Góra; ul. Wrocławska 17 (Rampa obok Focus Mall)
everest@everest-fitness.pl
tel. 68 323 88 88
tel. kom. 797 848 097

ul. Wandy Komarnickiej 68
Wilkanowo; 66-008 Świdnica
tel./fax 68 321 50 16
tel. kom. 693 725 011
kwiaty@wilkanowo.pl
Essenza Party Center
ul. Sportowa 5; 66-008 Świdnica
tel. 796 936 699
restauracja@essenza.com.pl

K&K Pracownia Projektowania Wnętrz
Kamila Oczyp-Kromska
Zielona Góra
tel. 697 307 550
kk-wnetrza@wp.pl
www.facebook.com/kkwnetrza

Lollipop Ośrodek Szkolenia Językowego
Małgorzata Jeleń-Rejdaszko
ul. Komarnickiej 10; 66-008 Wilkanowo
tel. 603 998 638
kontakt@lollipop.edu.pl

- 10 proc. zniżki na co najmniej miesięczny karnet w
klubie Everest Fitness
- 1 zł za miesięczną opłatę „Salka dla dzieci” (ważne z
miesięcznym karnetem). Za 1 zł miesięcznie zapewniona
opieka nad dzieckiem w dni robocze w godzinach 16.0020.30

- 10 proc. rabatu na kwiaty cięte, wiązanki i wieńce
- 5 proc. rabatu na zioła doniczkowe

- przy zamówieniu rodziców 100 proc. rabatu dla dzieci
(nie obejmuje to imprez okolicznościowych i wesel)
- rabat 10 proc. przy organizacji urodzin dla dzieci i
młodzieży do lat 17.

- 20 proc. rabatu przy aranżacji pokoi dziecięcych
- W przypadku aranżacji całego mieszkaniu lub domu –
pokój dziecka gratis.

Kursy językowe (angielski, niemiecki) dla dzieci od 3.
roku życia, młodzieży i dorosłych
- w grupach do 3 osób – 5 proc. rabatu
- w grupach od 4 osób – 10 proc. rabatu

- zniżka 10 proc. dla dorosłych i 20 proc. dla uczniów i
studentów na zajęcia z aerobiku w wodzie. Zajęcia
odbywają się na basenie w SP nr 22 w Zielonej Górze
przy ul. Słowackiej. Szczegóły na stronach
internetowych
Maja Czerwonogrodzka; tel. 507 194 499
https://www.facebook.com/AerobikWWodzie
http://aerobik.ugu.pl/

- 10 proc. rabatu na wszystkie zabiegi. Zapisy
telefonicznie
Gabinet Kosmetyczny Aleksa
Zielona Góra, ul. Prosta 53/1
tel. 662 783 454
oladydak@wp.pl

- 50 zł zniżki przy zakupie jednego turnusu półkolonii,
które odbędą się w Zielonej Górze podczas ferii
zimowych. Więcej informacji tutaj Link

www.akademiafalubaz.pl
Patrycja Iwaszkiewicz, tel. 519 840 826
p.iwaszkiewicz@akademiafalubaz.pl

65-001 Zielona Góra, ul. Dworcowa 37
tel.68 452 28 48 kom.723 705 422
e-mail: sklepzg@cedrus.zgora.pl

Przez cały marzec: 15 proc. na ziołowe herbaty
i zioła eko

P.H.U. PANZET BIS Małgorzata Wiesion
ul. Długa 4a, 65-401 Zielona Góra
czynne: pn-pt 8.00-17.00
tel. 68/325-06-06, 68/328-79-40
www.panzetbis.pl
https://www.facebook.com/panzetbis

Na stałe 10% rabatu na artykuły biurowe i szkolne
2. Pióro wymazywalne PILOT FRIXION w specjalnej
cenie 8,50, promocja nie łączy się z dodatkowymi
rabatami.
Dodatkowo do 31.08.2016r. oferta specjalna:
1. 15% rabatu na artykuły szkolne
2. Tornister marki Titanum Tiger Fans 2010 - w
zestawie ze śniadaniówką w specjalnej cenie 139zł
brutto - do wyczerpania zapasów, promocja nie łączy się
z dodatkowymi rabatami.

Stacja Edukacja
Alpha Business Center
ul. Wrocławska 17B, 65-001
001 Zielona Góra
http://stacjaedukacja.com/
https://www.facebook.com/StacjaEdukacja
czynne: poniedziałek - piątek 12:00 - 20:00
sobota 12:00 - 18:00
tel. 68 416 27 00
email: biuro@stacjaedukacja.com

Oferta: 175 zł zamiast 199 zł za miesięczny karnet na
naukę języka angielskiego.

NZOZ Rehabilitacja s.c.
Al. Wojska Polskiego 86 (Mrowisko)
65-001 Zielona Góra
Godziny otwarcia:
Pon - Pt: 8:00 – 18:00
Tel. 68 326 59 48
www.rehabilitacja.zgora.pl

Cennik

