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Partnerzy
Wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą przystąpić do programu [1]
Pełna lista partnerów Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny - wersja do pobrania [2] [3]

Partnerzy Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny
KULTURA
FILHARMONIA KOSZALIŃSKA [4]

15 zł zniżki od ceny biletu normalnego i ulgowego
Ceny regularne:
bilet normalny 30 zł - (zniżka wyniesie 50%)
bilet ulgowy 25 zł - (zniżka wyniesie 56%)
Międzynarodowy Festiwal Organowy – bezpłatnie
Familijny Park Sztuki – cena biletu z Koszalińską Kartą Dużej Rodziny wynosi:
I strefa – 8 zł
II strefa - 6 zł

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY W KOSZALINIE [5]

"Niedziela dla rodziny", bilety dla wszystkich posiadaczy karty na wszystkie niedzielne spektakle BTD będą w cenie
10zł.
Ceny regularne biletów w teatrze zależne są od miejsca i rodzaju biletu:
40 zł - (zniżka wyniesie 75%)

35 zł - (zniżka wyniesie ok.72%)
30 zł - (zniżka wyniesie ok. 66%)
25 zł - (zniżka wyniesie 60%)

MUZEUM W KOSZALINIE [6]

Bilet wstępu w cenie 1 zł dla każdego członka rodziny na wszystkie wystawy

CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINI [7]E

Kino, ﬁlmy 2D - bilet 11 zł (pon.- czw.) / 13 zł (pt.-nd.) dla każdego*

Kino, ﬁlmy 3D - bilet 13 zł (pon.- czw.) / 15zł (pt.-nd.) dla każdego*

* podane ceny mogą ulec zmianie - aktualny cennik Kina Kryterium znajduje się na stronie:
www.ck105.koszalin.pl/kino [8]
Koncerty w sali kina Kryterium i Clubie 105 (organizowane przez CK 105) - zniżka 30%,
Letnie koncerty w Amﬁteatrze (organizowane przez CK 105) - zniżka 50%,
Uczestnictwo w zajęciach artystycznych – zniżka 50%.

SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA

ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH SP. Z O.O [9]

Koszaliński basen oferuje bilety na 60 minut dla dziecka za 1 zł i jego opiekuna za 5 zł. Aby skorzystać ze zniżki należy
okazać kartę a opiekun powinien przyjść na basen z co najmniej jednym dzieckiem.

PARK WODNY KOSZALIN [10]

ul. Rolna 14, Koszalin

40% rabatu na korzystanie z basenowej strefy rekreacyjnej 7 dni w tygodniu.

„EKO-SAM” ANDRZEJ SAMELA
SKLEP ZE SPRZĘTEM PŁYWACKIM
ul. Rolna 14
5% rabatu na cały asortyment

KOSZALIŃSKI KLUB PIŁKI NOŻNEJ „BAŁTYK” KOSZALIN [11]

ulga w składkach członkowskich dla zawodników z rodzin wielodzietnych – 50%,

KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ [12]

Podczas Międzynarodowego Biegu Wenedów zwolnienie z opłaty startowej rodziców lub opiekunów pod warunkiem
równoczesnego startu dzieci w biegach dla nich przeznaczonych:
2 rodziców + 2 dzieci, 2 rodziców i więcej dzieci.

STOWARZYSZENIE "SFX" [13]

http://5.biegnijmy.pl/
Brak opłat startowych w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

OŚRODEK SPORTÓW MOTOROWYCH MOTOPARK [14]

zniżka 10% na oferowane usługi

STOWARZYSZENIE SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START KOSZALIN [15]

Ulga dla rodzin, które korzystają z siłowni (obowiązuje od 2 lat):

25% ulgi na dwie osoby z rodziny,
50% ulgi dla trzech osób z rodziny (bracia, kuzyni albo ojciec z dziećmi).
Regularna cena karnetu miesięcznego na siłownię wynosi 40 zł.

Klub Piłka Ręczna Energa AZS Koszalin

Ceny biletów sprzedawanych w kasach po okazaniu Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny:
bilety na poszczególne mecze: rodzice + 3 dzieci i więcej - 10 zł
karnet: rodzice + 3 dzieci i więcej – 120 zł (karnety obejmują wszystkie mecze sezonu 2016/2017 PGNiG Superligi Piłki
Ręcznej Kobiet, Pucharu Polski oraz Challenge CUP)

AZS KOSZALIN S.A.

Cenny biletów na sezon 2016/2017: bilet normalny - 10 zł, bilet ulgowy - 5 zł.

AJKAN SZKOLENIA (AJKAN for kids)

ul. Racławicka 15-17, blok F, p. 109-111
językowa sala zabaw dla dzieci w wieku 3 – 12 lat
w weekend 1h zabawy dla dziecka 7 zł

LASERMANIA – LASEROWY „PAINTBALL” [16]

ul. Bohaterów Warszawy 2a
od poniedziałku do czwartku 10zł za grę dla każdego członka rodziny,
w weekendy – 20% od ceny standardowej

PARK LINOWY "CASCADERPARK"

ul. Rolna

10% ulgi na trasy linowe

HOTEL VERDE [17]

ul. Koszalińska 1, Mścice
10% zniżki na korzystanie z basenowej strefy rekreacyjnej, bilarda, kortu tenisowego, siłowni, Muzeum Aut
Zabytkowych

HOTEL SPORT

ul. Sportowa 14, Koszalin
Hotel oferuje koszalińskim dużym rodzinom bezpłatne menu dla dziecka, dla którego organizowana jest impreza (np.
chrzciny, komunia, urodziny, przyjęcie okolicznościowe) oraz rabat -50% dla rodziców i pozostałych dzieci z rodziny.

HOTEL MILENA

ul. Dworcowa 22, Milówka
tel. 33 863 73 83, 502 292 497
Zniżka 34% na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) – cena bez zniżki 910 zł/cena ze zniżką 600 zł na
cały pobyt za 1 osobę. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych lub 4 osobowych apartamentach z dwoma
oddzielnymi sypialniami. Warunki skorzystania ze zniżki: przyjazd w 2,3 lub 4 osoby – pobyt rozpoczyna się w sobotę –
w celu potwierdzenia rezerwacji hotel wymaga wpłaty ustalonej zaliczki. W sezonie letnim organizowane są 7-dniowe
turnusy wypoczynkowe połączone z programem fakultatywno – rozrywkowym, na który składają się m.in. dancingi,
wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi.

„SŁONECZNA ZATOKA”

ul. Rumiankowa 31, Sarbinowo
tel. 696 247 023
www.słonecznazatoka.com.pl
5% rabatu od cen podanych w cenniku na usługę noclegu.

EDUKACJA

KOSZALIŃSKIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO KOSZALIN
50% zniżki na opłatę za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny
wymiar zajęć. Opłatę za wychowanie przedszkole obniża się na wniosek rodzica (opiekuna). Wniosek składa się w
placówce, do której uczęszcza dziecko.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "CALINECZKA" [18]

ul. Grecka 2, Koszalin
-10% od opłaty stałej

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNO - TERAPEUTYCZNE "MIŚ"

ul. Seminaryjna 2A Koszalin

- 50% zniżki na jednorazową opłatę wpisową

20% zniżki na comiesięczną opłatę stałą (czesne) z tytułu realizacji wychowania przedszkolnego

SZKOŁA MUZYCZNA YAMAHA - MAŁGORZATA ZDROJEWSKA [19]

ul. Sucharskiego 2, Koszalin
10% ulgi od ceny uczestniczenia w programach edukacji wczesnodziecięcej - "Szkraby i Muzyka", "Niemowlaki w
Krainie Dźwięków", "Rytmika", w roku szkolnym 2016/2017, z okazji XX-lecia Szkoły Muzycznej Yamaha w Koszalinie nauka gry na perkusji - tylko 50 zł miesięcznie (normalna cena wynosi 150 zł)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE [20]

[20]

ul. Leśna 1, Koszalin

20% zniżki na kursy doskonalące, dokształcające, studia podyplomowe.

SZKOŁA TAŃCA TOP TOYS

ul. Jana Pawła II 4a, Koszalin
Standardowa opłata miesięczna za zajęcia wynosi 100zł. Szkoła proponuje zniżkę: przy 2 osobach 20%, przy 3 osobach
30%.

AKADEMIA AKTYWNEJ MAMY

ul. Franciszkańska 104b, Koszalin
kurs pływania niemowląt: zamiast 350zł-->200zł
konsultacja chustowania: zamiast 100zł-->60zł
kurs masażu Shantala: zamiast 250zł-->150zł
gimnastyka kobiet w ciąży: zamiast 150zł-->100zł

ANTYKWARIAT I KSIĘGARNIA LIBRA [21]

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Koszalin
5% rabatu na wszystkie książki i podręczniki szkolne

KSIĘGARNIA CEGIELSKI

ul. Zwycięstwa 170/2, Koszalin
10% rabatu na wyd. MAC, JUKA, art. papiernicze, art. ﬁrmy FOLKSTAR
15% rabatu na pozostały asortyment księgarni

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH SCHOOL OF MODERN LANGUAGES

ul. Jana Pawła II 20 (Galeria Emka II piętro)
10% zniżki na wszystkie kursy językowe

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH CHILI

ul. Spasowskiego 4c
ul. Śniadeckich 41
ulga 10% na kursy językowe
ulga 10 % na tłumaczenia

PRACOWNIA CERAMICZNA CZWARTE NIEBO
ul. Topolowa 4, Koszalin
20% rabatu na zajęcia dla dzieci do 18 roku życia
10% rabatu na zajęcia dla dorosłych

TOVI KRZYSZTOF WÓJCIK

10% rabatu na lekcje języka niemieckiego on-line. Więcej informacji o kursach on-line na stronie szkoły
https://easydeutsch.pl/kursy/niemiecki-online/

USKI Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Sp. z o.o.

50% rabatu przy zapisaniu drugiego dziecka,
5% rabatu przy zapisaniu kolejnego (trzeciego i następnego) dziecka

ZDROWIE I URODA

"Dobry Dietetyk" Agnieszka Michalska

ul. Wydmowa 32
10% zniżki na konsultacje dietetyczne
10% zniżki na analizę masy i składu ciała
10% zniżki na indywidualne plany dietetyczne

GABINET KOSMETYCZNY „NA WSPÓLNEJ’
ul. Wspólna 30
10% zniżki na zabiegi kosmetyczne,
15% zniżki na masaże.

CENTRUM MASAŻU I AJURWEDY - NAMASTE

ul. Zwycięstwa 137, Koszalin
20% rabatu na wszystkie masaże oraz zabiegi dostępne w ofercie.

SZKOŁA JOGI KLASYCZNEJ "AGATA"

ul. Zwycięstwa 137-139, Koszalin
20% zniżki na karnety

STUDIO ZDROWIA I URODY "ROLLETIC"

ul. Piastowska 21, Koszalin
10% rabatu

Salon Fryzjerski "SCARLET" [22]

ul. Westerplatte 24, Koszalin
ul. Poprzeczna 7 (Polo Market), Koszalin
15% zniżki na wszystkie usługi fryzjerskie.

JOANNA ŚLIWIŃSKA - USŁUGI FRYZJERSKIE

ul. Krzywoustego 18/1, Koszalin
20% rabatu na zakup kosmetyków

FORTUNATA - CENTRUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI NOWOCZESNEJ

ul. Komisji Edukacji Narodowej 5, Koszalin
Strzyżenie dzieci w cenie 6 zł.

SALON FRYZJERSKI K&i&M

ul. Zwycięstwa 196/2
10% rabatu na wszystkie usługi fryzjerskie

CENTRUM MEDYCZNE BETA-TARNOWSKI SP. Z O.O.

ul. Traugutta 31/3
10% zniżki na konsultacje specjalistyczne
15% zniżki na badania diagnostyczne

ADENT - ORTODONCJA I STOMATOLOGIA - ANNA JEDLIŃSKA

ul. 4 Marca 23G, Koszalin

10% zniżki na:
- diagnostykę radiologiczną (lakowanie, lakierowanie, ﬂuoryzacja)
- zabiegi higienizacji - scaling, piaskowanie
- wizyty kontrolne i wykonanie aparatu ortodontycznego ruchomego

FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI

ul. Komisji Edukacji Narodowej 5, Koszalin
15% rabatu na wszystkie usługi (rehabilitacja dzieci i dorosłych)

SOS ZDROWE STOPY

ul. Sikorskiego 4a
20% ulgi na oferowane zabiegi i usługi

SALON OPTYCZNY OKULARNIA

ul. Poprzeczna 1A (Pasaż Czerwona Torebka)
Bezpłatne badanie wzroku, przy zakupie okularów rabat 5%

P. U. „OPTYKA” [23]

ul. Łużycka 30
10% rabatu na okulary korekcyjne, słoneczne i akcesoria optyczne

VISION EXPRESS SP. Z O.O.

ul. Jana Pawła II 20
10% zniżki na okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne korekcyjne

5% zniżki na soczewki kontaktowe
5% zniżki na okulary przeciwsłoneczne
PRACOWNIA OPTYCZNA RENATA TOMKALSKA
ul. Zwycięstwa 53a
10% zniżki na zakup opraw okularowych i akcesoriów optycznych

OPTYK USŁUGI-SPRZEDAŻ KRZYSZTOF LEWIŃSKI
ul. Połtawska 2 lok. 2
10% zniżki na okulary korekcyjne
SALON MEDYCZNY SPONDYLUS [24]
ul. Jana Pawła II 21

I. Usługi bezpłatne:
- bezpłatna konsultacja z ﬁzjoterapeutą
- bezpłatna konsultacja z podologiem
- bezpłatna konsultacja w zakresie doboru obuwia zdrowotnego
- bezpłatna konsultacja podologiczna w Poradni Stopy Cukrzycowej SPONDYLUS
- bezpłatna pedagogizacja z Doradcą Medycznym SPONDYLUS - pomoc w uzyskaniu doﬁnansowania z NFZ, PCPR,
MOPR (dokumentacja, droga prawna itp.)
- mobilny konsultant – w przypadku seniora leżącego) - bezpłatny dojazd Doradcy Medycznego w zakresie
dopasowania oraz doboru sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego
- w razie potrzeby bezpłatny dowóz materiałów i produktów rehabilitacyjno – pielęgnacyjnych;

II. Usługi zdrowotne z rabatem:
- rabat na badanie komputerowe stóp - 10 %,
- rabat na badania całego aparatu ruchowego z elementami diagnostyki komputerowej ( ocena kończyn dolnych,
miednicy, kręgosłupa) - 10 %
- rabat na zabiegi podologiczne - 10 %
- rabat na zabiegi terapeutyczne ( masaże, ćwiczenia itp.) - 5 %

III. Zakup asortymentu proﬁlaktycznego i rehabilitacyjnego:
- rabat na sprzęt rehabilitacyjny i sportowy ( z wyłączeniem produktów refundowanych z NFZ) - 5 %
- rabat na obuwie proﬁlaktyczne - 5 %

HALA KUPIECKA ul. Bohaterów Warszawy 2a, Koszalin:

SIS COLLECTION [25]
BOX 10
5% zniżki na sprzedaż odzieży i dekoracji.

"PASJA SNU"
BOX L/K
5% zniżki na zakupy.

MARKO [26]
BOX 82/83
10% upustu na cały asortyment.

"BLUE-BLUE"
BOX 64
Rabat na wszystkie spodnie - 10 zł, skrócenie gratis do sprzedaży, skarpetki w prezencie do zakupionego towaru.

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA RYCHLEWSKA ANNA
BOX 2-4
8% rabatu na cały asortyment, nie łączy się z innymi promocjami.

LEO
BOX 14
10% rabatu na akcesoria GSM, z wyłączeniem telefonów komórkowych oraz doładowań.

BAR "SZEJK" [27]
BOX I
10% rabatu na usługi gastronomiczne.

DARMET
BOX E
5% rabatu od cen sklepowych.

SALON MEBLOWY JARD [28]
BOX C
5-10% rabatu na asortyment w zależności od producenta, nie łączy się z innymi promocjami.

USŁUGI

PARK CAFFE
ul. Asnyka 11
10% zniżki na dania i napoje bezalkoholowe

BAR PRZERWA
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
cena zestawu obiadowego (zupa+danie+kompot) - 15 zł,
zestaw dla dzieci (w ofercie tylko z Kartą Dużej Rodziny) – 10 zł

CITY PIZZA

ul. Chałubińskiego 10c
10% zniżki na zamówienia w piątki, soboty, niedziele
15% zniżki na zamówinia od poniedziałku do czwartku

PIEROGARNIA POLSKA [29]

ul. Westerplatte 9
10% zniżki na ofertę Pierogarni.
CUKIERNIA & CAFE NIEDŹWIADEK

ul. Fałata 11, Koszalin

15% na wyroby cukiernicze

MEXICO BISTRO

ul. Połtawska 6, Koszalin
10% rabatu

KLUB PRYWATKA [30]

ul. Andersa 22
Obiadki z Prywatki – 10%
zupa 3,50zł
drugie danie 9,90zł

CHATON [31]

ul. Mariańska 27, Koszalin
20% rabatu na wybraną biżuterię złotą i srebrną, obrączki.
20% rabatu na naprawy biżuterii, grawer, wyceny, czyszczenie i renowację.

JUBILER ANTRACYT

ul. Dworcowa 7, ul. Młyńska 54
20% rabatu na cały asortyment

RADIO STS TAXI 196-25

Ul. Szeroka 24, Koszalin
Opłata początkowa 5 zł. Proponowana ulga: 10%

HALO TAXI [32]

ul. Wańkowicza 23c, Koszalin
15% rabatu na każdy kurst na telefon i z postoju.

STOWARZYSZENIE TRANSPORTU OSOBOWEGO „RAD-TAX” [33]

ul. Słowiańska 17 lok. 110
- 10% zniżki za przejazd
- przewóz wózków dziecięcych składanych bez dodatkowych opłat

KA-TRANS Kasjusz Romysz

ul. Połczyńska 140
20% zniżki na usługi transportowe

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Zwycięstwa 42
Zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolenieniz 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem marży o
0,1 p.p. względem marży podstawowej – dotyczy kredytu hipotecznego
Zwolnienie z prowizji przygotowawczej za przyznanie pożyczki w ROR
Zwolenie z opłaty za wydanie karty kredytowej
Zwolenie z prowizji przygotowawczej lub z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem oprocentowania o 1
p.p względem oprocentowania standardowego – dotyczy pożyczki gotówkowej

BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY [34]

ul. Zwycięstwa 13/1, Koszalin
Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla każdego członka rodziny
wielodzietnej (powyżej 13 roku życia) przez okres 12 miesięcy.

FAKTY TYGODNIK KOSZALIŃSKI [35]

ul. Kostenckiego 3c/4,
Sprzedaż powierzchni reklamowej z 20% zniżki.

MADAGASKARparty [36]

ul. Bohaterów Warszawy 2, Koszalin
15% zniżki na organizację przyjęcia urodzinowego od poniedziałku do piątku

FHU CYPRYSEK

ul. Kaszubska 29/6, Koszalin
mail: stolarkamontaże@wp.pl
10-20% zniżki przy zakupie usługi montażu podłogi panelowej lub deski barlineckiej, pomiar
15-25% zniżki przy zakupie usługi montażu drzwi

FOTO RELAX

ul. Zwycięstwa 174, Koszalin
mail: fotorelax@poczta.fm
20% rabatu na usługi fotograﬁczne

JANEX Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11a
10% zniżki od cen detalicznych na cały asortyment hurtowni elektrotechnicznej

ELEKTOBUD - MACIEJ KASPRZYKOWSKI

ul. Spółdzielcza 15/4, Koszalin
Rabat 25% na usuwanie awarii elektrycznych oraz remonty i modernizacje instalacji elektrycznych

„DIMA” BARTŁOMIEJ DEMBLIŃSKI [37]

ul. Władysława Broniewskiego 14/10
20% zniżki na wszystkie usługi związane z transportem i przeprowadzkami

MEBLOWY SKLEP INTERNETOWY "MEBLOBRANIE"
www.meblobranie.pl

5% zniżki na cały asortyment zamieszczony na stronie internetowej www.meblobranie.pl

SKLEP ELJOT BLIŻEJ NATURY

ul. Modrzejewskiej 37, Koszalin
5% rabatu na wszystkie artykuły z wyjątkiem papierosów.

NOWY SALON DRZWI I PODŁÓG ALBERT KONIECZNY

ul. Słowiańska 6, Koszalin
10% rabatu na cały asortyment (rabat nie łączy się z innymi rabatami i promocjami)

FIRMA MIKRO

ul. Dzieci Wrzesińskich 29/2, Koszalin
10% zniżki na sprzedaż art. elektronicznych, głośników, akcesoriów komputerowych, części RTV, car audio, anten,

alarmów, monitorów, przewodów i kabli RTV

SKLEP YACOB

C. H. MERKURY ul. Zwycięstwa 46 P
Rabat 10% na sprzedaż torebek, plecaków, neseserów, bagażu podręcznego, walizek, portfeli nie objętych promocją.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MARO

ul. Artylerzystów 2/1, Koszalin
4% rabatu na artykuły z branży chemiczno-kosmetycznej oraz artykuły higieniczne i drobne artykuły gospodarstwa
domowego, z wyłączeniem cen promocyjnych obowiązujących w danym dniu.

HURTOWNIA "MIŚ" SP.J. MAGDALENA I KRYSTYNA SŁOMKA

ul. Obotrytów 10, Koszalin
Hurtownia proponuje zakup artykułów szkolnych, biurowych, materiały do drukarek, płyty CD i DVD, myszki, słuchawki,
baterie, artykuły higieniczne, chemię gospodarstwa domowego, serwetki, świece, torebki ozdobne w cenach
hurtowych przy jednoczesnym szerokim i głębokim asortymencie.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. [38]

ul. Gnieźnieńska 9, Koszalin
Rabat w wysokości 10 groszy na litrze paliwa zakupionego w stacjach paliw MZK (ul. Gnieźnieńska 9 i ul. Wąwozowa
1a)

TOMSOL SP. Z O.O. [39]

ul. Zwycięstwa 282, Koszalin
ul. Wenedów 2a, Koszalin
Zniżka na ON, Pb95 - 0,08 zł od ceny z dystrybutora
Zniżka na LPG - 0,06 zł od ceny z dystrybutora

Zniżka na akcesoria i oleje - 5%

MODA KIDS&YOUNG [40]

ul. Połtawska 4/U2 (Jowisz plac, obok Apteki pod Lwem)
7% rabatu na odzież i obuwie dla dzieci

PUCHATEK

CH Merkury ul. Zwycięstwa 46
Rabat 10 - 20% na zakup odzieży dziecięcej i młodzieżowej

„AMA”
ul. Poprzeczna 7 (Box w Polo Markecie)
10% zniżki na zakupy odzieży damskiej, torebek oraz galanterii
eDATA S.C. [41]

ul. Wyszyńskiego 1, Koszalin
20-30% zniżki po 10 miesiącach świadczenia usługi.

LIDER NIERUCHOMOŚCI OLIWIA BINDAS

ul. Jana z Kolna 36/61, Koszalin
10% rabatu na prowizję pobieraną od klienta za pośrednictwo w sprzedaży, kupnie, najmie oraz wynajmie
nieruchomości.

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE ODDZIAŁ W KOSZALINIE [42]

ul. Jana z Kolna 26/5, Koszalin
50% zniżki na bilety wstępu na wszystkie wystawy psów rasowych organizowanych przez oddział koszaliński ZKWP.

SYMULMED JAROSŁAW KALENIK [43]

ul. Sportowa 2, Koszalin
Kurs pierwszej pomocy (podstawowy) - 40%
Kurs pediatryczny - 50%
Transport sanitarny - zniżka od 10% do 30%

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KOSZALINIE

ul. Mieszka I 39, Koszalin
Dwa razy w roku (przed feriami zimowymi i wakacjami letnimi) wykonamy nieodpłatnie w ramach "Koszalińskiej Karty
Dużej Rodziny" badanie pojazdu osobowego w zakresie podstawowych układów i podzespołów mających bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo osób podróżujących, tj.: badanie układu hamulcowego, badanie układu kierowniczego,
badanie amortyzatorów, badanie oświetlenia pojazdu.

MECHANIZATOR BARTOSZ ZWOLAK [44]

ul. Władysława IV 137-139, Koszalin
20% zniżki na przegląd okresowy pojazdów samochodowych.

SKLEP KOSTIUMOWO.PL [45]

C.H. Atrium, ul. Paderewskiego 1 (poziom -1)
15% rabatu na cały asortyment.

A-TOM WEBSKI SKLEP [46]

ul. Drzymały 15, Koszalin
15% rabatu na cały asortyment (akcesoria do telefonów, laptopów, komputerów)

A-TOM LIGHT [46]

ul. Drzymały 15, Koszalin
10% rabatu na oświetlenie LED

„GOFEREK” PAWEŁ WASILKO

ul. Dworcowa – w tunelu
10% zniżki na wszystkie produkty

BAJKOWA CHATKA
ul. Hołdu Pruskiego 4/1
5% rabatu na cały asortyment sklepu (Sklep z artykułami dla dzieci: wózki, foteliki samochodowe, zabawki, akcesoria)

F. H. JANUAR [47]

ul. Dworcowa 5/5, Sklep „KUBUŚ”
10% rabatu na cały asortyment

ZUP „RENIFER” - PRALNIA [48]

ul. Obotrytów 3. ul. Zwycięstwa 186
-15% na czyszczenie odzieży z tkanin
-10% na czyszczenie i renowację wyrobów skórzanych
-5% na pranie i maglowanie pościeli

PUNKT PRZYJMOWANIA OPŁAT KASO

ul. Andersa 2
-5% od kwoty prowizji pobieranej przy opłacie za rachunek, wpłatę

M. D. H. SEZAM

ul. Łużycka 21
20% zniżki na zakup całego asortymentu (bielizna)

PRIMA – KOMPUTERY. SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O. O. [49]

ul. Szczecińska 14
-5% na sprzęt komputerowy i oryginalne materiały eksploatacyjne
-10% na alternatywne materiały eksploatacyjne
-20% na usługi serwisowe – naprawa komputerów i drukarek

KWIACIARNIA „EMKA” [50]

ul. Zwycięstwa 185
15% rabatu na cały asortyment kwiaciarni

ŚWIAT KWIATÓW

https://sklep.swiatkwiatow.pl/ [51]
5% zniżki na cały asortyment internetowego sklepu ogrodniczego.

SKLEP INTERNETOWY OGRODOSFERA.PL
https://ogrodosfera.pl [52]
5% zniżki na cały asortyment sklepu. Zniżka nie dotyczy produktów przecenionych.

EKSPANSA

ul. Francuska 1 Koszalin, dojazd do klienta

10% zniżki na usługi związane z zakładaniem ogrodów, projektowaniem lub pielęgnacją
10% zniżki na projekt, montaż lub konserwację automatycznego systemu nawadniania

MYAH JULIA KREYSER
https://www.myah.com.pl [53]
15% zniżki na wszystkie nieprzecenione artykuły dostępne w sklepie internetowym (pościel dziecięca oraz akcesoria
dla niemowląt)

HIPPO PHU

http://hippo-sklep.pl/ [54]
10% rabatu na cały asortyment sklepu internetowego (pościel dziecięca, poduszki, kołdry antyalergiczne, akcesoria
tekstylne dla dzieci).

ECO MARKET

https://eco-market.pl [55]
5% zniżki na cały asortyment za wyjątkiem produktów objętych promocjami. Zniżka nie obejmuje kosztów transportu.

PAN MAJSTER – sklep internetowy

https://panmajster.pl/ [56]
5% zniżki na cały asortyment sklepu, nie dotyczy to towarów już przecenionych.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW" BIURO REGIONALNE W KOSZALINIE [57]

ul. Słowiańska 5
30% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń majątkowych: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom
w Budowie, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie następstw

nieszczęśliwych wypadków;
15% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Autocasco.

SALON PARTYPRO.PL

ul. Andersa 1/3
rabat na artykuły 5%

MEXIM
ul. Tetmajera 34a
10% zniżki na wszystkie usługi (ﬁrma zajmuje się produkcją, montażem, naprawą osłon okiennych – rolety, żaluzje,
plisy, wertikale, moskitiery)

ALFA TOUR SP. J.

Preferencyjne oferty na noclegi. Oferta biura podróży. [58]

HAIKU STUDIO

ul. Mickiewicza 35/7, Chojnice

https://ogrodolandia.pl [59]
http://haiku.com.pl/ [60]
10% na wszystkie usługi Haiku Studio – dla ﬁrm prowadzonych przez wielodzietne rodziny: strony www, reklama oraz
usługi indywidualne np. kalendarze rodzinne.
5% rabatu w sklepie internetowym ogrodolandia– meble ogrodowe

TOVI KRZYSZTOF WÓJCIK

10% rabatu na wyroby z wełny alpaki, ulga ważna bezterminowo. Sklep on-line dostępny pod adresem
https://dralpaka.pl/sklep/ [61]

PRZYSTANEK ZAPIEKANKA
MONIKA HOK
10% rabatu na cały asortyment
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