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Kolejne firmy dołączyły do programu Karty Seniora. Poniżej prezentujemy ich ofertę skierowaną
do najstarszych elblążan.
Firmy oferują:
VISAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Sulimy 1
- 20% zniżki od wszystkich usług fryzjerskich, które są oferowane w Centrum
Handlowym Ogrody w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 152 box 49.

Hotel Młyn Klekotki, w Klekotkach 1, 14-407 Godkowo
- 10% rabatu na ofertę pod nazwą Wczasy SENIORA, podczas pobytu w Hotelu Młyn
Klekotki zgodnie z przygotowaną ofertą,
- 10% rabatu na usługi gastronomiczne.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sosenka w Sochoniach, ul. Sosnowa 35% rabatu na 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne oraz 7, 10, i 14-dniowe pobyty z 5

1 / 2
Phoca PDF

Mieszkańcy

Utworzono: wtorek, 26, kwietnia 2016 09:38

zabiegami dziennie,
- 6% rabatu na zabiegi dodatkowe na turnusie/ pobycie,
- przy rezerwacji 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego lub pobytu z zabiegami masaż
dłoni lub głowy gratis.

REMAT MED Sp. z o. o. w Wojkowicach 42-580 ul. Jana Długosza 11
- 5% rabatu dla seniorów objętych programem „Elbląska Karta Seniora”, na zakup
wyrobów medycznych marki nateen, w sklepie internetowym www.nateen.sklep.pl lub
poprzez zamówienie telefoniczne na nr: 32 769 66 80 lub 601 860 634.
Firma proponuje takie produkty, jak:pieluchomajtki na dzień i na noc, podkłady
higieniczne, śliniaki do karmienia, elastyczne majtki siatkowe, wkładki urologiczne,
pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, rękawice myjące.
Zniżka zostanie naliczona po wpisaniu w miejsce kodu rabatowego hasła: Senior EKS.

Dodatkowe usługi w Punkcie kasowym w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 79 proponuje dla
seniorów Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, ul.
Westerplatte 17, Oddział w Elblągu, ul. Zacisze 14-16
Konto Senior – dla osób od 60 roku życia:
- Bezpłatne prowadzenie rachunku,
- Bezpłatne przelewy z tytułu opłat za czynsz, za mieszkanie, telefon, energię
elektryczną, gaz,
- Karta płatnicza do rachunku za darmo
- 50% zniżki na prowizję od kredytów gotówkowych i w ROR.
Oddział w Elblągu, ul. Zacisze 14-16, Punkt kasowy w Elblągu, ul. Wyspiańskiego 18 oraz
Punkt kasowy w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 79
Elbląska Karta Seniora - materiały do pobrania:
http://www.elblag.eu/index.php/karta-seniora/8044-elblaska-karta-seniora-materialy-do-pobrania
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