Portal
Image notMieszkańca
found or type unknown
PORTAL MIESZKAŃCA

Oferta
2017-09-10 18:04 60+
Cała oferta progamu "Chorzów 60+" → KATALOG 60+ RABATY, ULGI I
SPECJALNE OFERTY

Nowe oferty ulg i rabatów:

PROJEKT "INDEX TRZECIEGO WIEKU"


Rabat w wysokości 10% na imprezy indywidualne autokarowe ( wycieczki, wczasy,

jarmarki, sylwestry i inne) dla osoby posiadającej kartę programu CHORZÓW 60+, lub
po okazaniu ważnego dowodu osobistego potwierdzającego co najmniej 60 – ty rok życia
osoby chcącej skorzystać z rabatu.


Rabat udzielany jest do zakupionych imprez, których bezpośrednim

organizatorem jest BP INDEX


Rabat naliczany jest od ceny podstawowej – rabat nie łączy się z innymi

promocjami, zniżkami czy kodami promocyjnymi


Rezerwacji imprezy można dokonać bezpośrednio w BP INDEX, przez stronę

internetową www.indexpolska.com.pl lub u Agenta, z którym BP INDEX ma podpisaną
umowę agencyjną na sprzedaż imprez


Rabat zostaje naliczony po okazaniu karty kartę programu CHORZÓW 60+ w

BP INDEX lub po przesłaniu jej skanów bezpośrednio po założeniu rezerwacji do BP INDEX
– rabat może zostać naliczony do 2 dni od daty założenie rezerwacji lub po okazaniu
dowodu osobistego z datą urodzenia
Restauracji MALINOWY DWÓR, Ruda Śląska ul. Radoszowska 4c
Dla posiadaczy karty Programu „Chorzów 60+”, PARTNER udostępnia ofertę rabatową w
postaci:

- 10% zniżki na menu restauracyjne;
Oferta obowiązuje w lokalu od poniedziałku do piątku do godziny 16:00
"SMAK BIZNESU" Radosław Stypka, Mikołów ul. Dzwonkowa 12/9 - 10 proc. zniżki
na wszystkie zestawy obiadowe w lokalu Pod Beczką Bistro & Pierogarnia przy ul. Rynek
7 w Chorzowie

Orpea Chorzów Sp. z o.o.
Dom Opieki Honorata, ul. Główna 31, Chorzów-Maciejkowice
10 proc. na turnus usprawniający w Domu Opieki Honorata w Chorzowie-Maciejkowicach.
Turnus jest połączeniem pobytu opiekuńczo-leczniczego (zakwaterowanie w pokoju 2osobowym w łazienką i tv, wyżywienie dostosowane do diety pacjenta, terapia
zajęciowa) z rehabilitacją (dostęp do zabiegów i ćwiczeń dostosowanych do
indywidualnych potrzeb pacjenta, całodobowa opieka pielęgniarek i opiekunek
medycznych oraz konsultacje lekarskie). Pobyt na turnusie ma na celu przywrócenie
sprawności po przebytym udarze, operacji, zwiększenie samodzielności seniora poprzez
ćwiczenia ogólnousprawniające w grupach, ćwiczenia mobilizujące i stabilizujące,
ćwiczenia w ramach profilaktyki schorzeń narządu ruchu.
Więcej na www.orpea.pl
Usługi Budowlane Marek Naczyński, Chorzów, tel. 723 924 875
15 proc. zniżki na wszystkie usługi budowlane, w tym m. in.: malowanie, tapetowanie,
kafelkowanie, układanie paneli i wykładzin, instalacje wodne.
Centrum Kulinarne, ul. Adamieckiego 8, Chorzów, tel. 32 746 91 00, +48 795 412 915
20 proc. na wszystkie warsztaty kulinarne dla dorosłych. W ofercie: możliwość
podniesienia umiejętności kulinarnych dla amatorów gotowania i osób, które chciałyby
spróbować sił w profesjonalnej kuchni szkoleniowej.
Szeroka oferta warsztatów kulinarnych: Kuchnia Polska z podziałem na regiony, włoska,
francuska, meksykańska, Smaki Azji (koreańska, japońska, tajska) oraz jedzenie
lekarstwem, piknik rodzinny, warsztaty grillowania, super jedzenie naszych polskich łąk i
lasów.
więcej na: www.centrumkulinarne.com.p

Centrum Medyczne Synexus, ul. Konckiego 1, Katowice, tel. 32 721 25 68
Zimowa oferta bezpłatnych badań obejmuje:
- pakiet badań kontrolnych: lipidogram, morfologia, kreatynina, glukoza,

hemoglobina glikolowana dla osób: po 40. roku życia chorujących na cukrzycę oraz osób
z problemami kardiologicznymi (przebyty zawał, udar, zabiegi wszczepienia stentów, bypassów)
- konsultacje lekarskie dla osób pełnoletnich zmagających się z bólem stawu
kolanowego i/lub biodrowego oraz osób leczących się z powodu łuszczycowego zapalenia
stawów
- badanie wątroby urządzeniem FibroScan dla osób ze zdiagnozowanym
stłuszczeniem wątroby
więcej na: www.przychodniasynexus.pl facebook.com/C.M.SynexusPolska

Gabinet Kosmetyczny Dermics Jolanta Pawletko, ul. Zielona 21 a, Chorzów
- manicure hybrydowy - 50zł
- henna brwi i rzęs + regulacja - 25zł
- masaż relaksacyjno-odżywczy twarzy - 30zł
Oferta dostępna w poniedziałki od godz. 12. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr
tel. 500 282 058

Nowosądecka Karta Seniora - oferta ulg i rabatów dostępnych dla
uczestników Programu Chorzów 60+ → http://seniorzy.nowysacz.pl/nowosadeckakarta-seniora/partnerzy-programu-nowosadecka-karta-seniora/

"MALCHARUS Maciej Malcharek" NIP: 627-264-04-26, REGON: 364325007
- 50 proc. zniżki na dowolną kawę przy zakupie ciastka lub deseru lodowego
- 20 proc. zniżki na świeżo wyciskany sok z marchewki
w lokalu mieszczącym się w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 38

"CUKIERNIA DANUTA" Z. Górniak, Ł. Górniak, M. Górniak S.C. NIP: 626-000-22-69,
REGON: 271476008
- 20 proc. zniżki na kawę
- 20 proc. zniżki na wytypowane przez Partnera ciasto - każdego dnia dwa rodzaje ciast
oferta obowiązuje w Cukierni Danuta mieszczącej się w Chorzowie przy ulicy Wolności 21
"Centrum Leczenia Stóp Gabinet Podologiczny Agnieszka Radło" NIP: 627275-08-18, REGON: 367055034
- 80% zniżki na konsultacje u specjalisty podologa.
- 20% zniżki na usługi podologiczne:
- pedicure medyczny,
- usunięcie odcisków,
- usunięcie modzeli,
- klamra na wrastające paznokcie
- usunięcie brodawki wirusowej,
- zabieg na pękające pięty,
- obcięcie i oszlifowanie paznokci,
- oczyszczanie paznokcia zmienionego chorobowo,
- badania mykologiczne,
- posiew bakteriologiczny,
- terapia paznokci pourazowych.
Poradnia Podologiczna mieści się przy Szpitalu Geriatrycznym im, Jana Pawła II w
Katowicach ul. Morawa 31.
Gabinet Kosmetyczny Dermics Jolanta Pawletko, ul. Zielona 21 a w
Chorzowie od 1 kwietnia 2019r. udostępnia nową ofertę rabatową dla uczestników
programu Chorzów 60+
Dla posiadaczy karty Programu "Chorzów 60+", Partner udostępnia ofertę rabatową na
usługi w wysokości:
- manicure hybrydowy: 10% zniżki,
- henna brwi i rzęs + regulacja: 10% zniżki,
- masaż relaksacyjno-odżywczy twarzy: 10% zniżki.
Oferta dostępna w Gabinecie Kosmetycznym DERMICS (Chorzów ul. Zielona 21a) w
każdy wtorek od godziny 12:00. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr tel. 500 282
058.

„USŁUGI INSTALACYJNE WOD-KAN-GAZ-C.O", Tadeusz Stankowski, tel: 60144-75-47
Dla posiadaczy karty Programu „Chorzów 60+”, PARTNER udostępnia ofertę rabatową w
postaci:
- 10% zniżki na naprawę oraz serwis urządzeń gazowych;
- 5% zniżki na montaż piecyków gazowych;
- 5% zniżki na drobne usługi instalacyjne;
"ZAKŁAD OPTYKI OKULAROWEJ Marzena Lelonek - Kubik" z siedzibą 41506 Chorzów,ul. Jubileuszowa 8
Dla posiadaczy karty Programu „Chorzów 60+”, PARTNER udostępnia ofertę rabatową na
usługi, w wysokości:
- 10 % zniżki na zakup szkieł oraz oprawek.
Ponadto bezpłatne badanie wzroku przy zakupie okularów.
Oferta obowiązuje w Zakładzie Optyki Okularowej mieszczącym się w Chorzowie przy ul.
Jubileuszowej 8.

