
Realizatorami Programu, którzy zaoferowali zniżki na terenie gminy Parczew są: 

Lp. Realizator programu Oferowane ulgi i preferencje 

1. 

„JAREN” Jarosław Stawicki 

Al. Jana Pawła II 25,  

21-200 Parczew 

10% upustu na elementy do produkcji 

zabudowy i mebli 

2. 

5 10 15 Galeria Fabel Parczew 

Al. Zwycięstwa,  

21-200 Parczew 

10% rabatu na cały asortyment marek 

własnych Komex S.A., w tym 5.10.15., 

Lincoln&Sharks, Max&Mia. Rabatem 

KDR objęte są wyłącznie towary w 

regularnych cenach (pierwsza cena 

produktu na metce). Rabat nie łączy się 

z  promocjami/ przecenami 

/wyprzedażami/akcjami specjalnymi np. 

Noc Zakupów czy rabatem dla 

uczestników programu lojalnościowego 

Klub 5.10.15. lub podobnego. Oferta 

dotyczy sklepów stacjonarnych na 

terenie Polski. Powyższa zniżka nie 

dotyczy sklepów wyprzedażowych 

Komex S.A. (tzw. Outlety) oraz sklepu 

internetowego www.51015kids.eu. 

3. 
ALAB Laboratoria Sp. z o.o. 

ul. Szpitalna, 21-200 Parczew 

1. Posiadacze Karty Dużej Rodziny 

uprawnieni są do 15% zniżki na 

wszystkie badania laboratoryjne 

wykonywane przez Partnera. 

2. Ulga nie łączy się z innymi promocjami 

4. 
Be Beaty  

Al. Zwycięstwa, 21-200 Parczew 

Ulga w wysokości 10% na wszystkie 

produkty. 

5. 

Bosh Service Bronikowski 

ul. Kosmonautów,  

21-200 Parczew 

Rabat 5 % dla posiadaczy KDR na 

części przy każdej naprawie. Rabat nie 

łączy się z innymi promocjami. 

6. 
Mała Moda 

Al. Zwycięstwa, 21-200 Parczew 

Zniżka w wysokości 10% na wszystkie 

produkty.  

7. PKO Bank Polski SA Rodzaj zniżki: 



Oddział 1 w Parczewie 

ul. Wojska Polskiego 10,  

21-200 Parczew 

1) rodziców posiadających Kartę Dużej 

Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem 

Polskim SA umowę o prowadzenie 

rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego PKO Konto za Zero, 

usług bankowości elektronicznej oraz 

karty debetowej, pod warunkiem, że 

przynajmniej jedno dziecko posiada w 

PKO Banku Polskim SA rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy, z 

zastrzeżeniem pkt I.2; 2) dzieci 

posiadających Kartę Dużej Rodziny, 

które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA 

umowę o prowadzenie rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO 

Konto Pierwsze, usług bankowości 

elektronicznej oraz karty debetowej, pod 

warunkiem, że przynajmniej jeden z 

rodziców posiada w PKO Banku Polskim 

SA rachunek oszczędnościowo-

rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt I.2. 2. 

Nie uznaje się, że został spełniony 

warunek posiadania odpowiednio przez 

rodzica albo dziecko rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego w 

PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek 

bankowy prowadzony jest na podstawie 

umowy konta Inteligo, Konta Codzienne 

Adm., Konta Spektrum Adm., Konta 

Ulubione Adm.. 3. Warunki Cenowe 

Oferty obowiązują od dnia 01 września 

2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla 

osób, o których mowa w pkt I.1, które 

zawrą umowę o prowadzenie rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego w 



okresie od dnia 01 września 2014 r. do 

dnia 31 sierpnia 2016 r. 4. Warunki 

Cenowe Oferty polegają na obniżeniu 

opłaty miesięcznej za: 1) prowadzenie 

Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 

zł; 2) obsługę karty debetowej wydanej 

odpowiednio do Rachunku PKO Konto 

za Zero lub Rachunku PKO Konto 

Pierwsze do 0,00 zł. 

8. 
OPTYQ 

Al. Zwycięstwa, 21-200 Parczew 

Dla posiadaczy KDR 20 % zniżki na 

zakup okularów w salonach OPTYQ. 

Promocje nie łączą się, a rabaty się nie 

sumują. 

9. 
Orange  

Plac wolności, 21-200 Parczew 

W ramach dostępnych w ofercie Orange 

Polska abonamentów rodziny 

posiadające Kartę Dużej Rodziny 

otrzymają: 5 kart SIM, które będą 

współdzieliły nielimitowane usługi i 

pakiety przypisane do numeru głównego, 

4 karty dodatkowe SIM do dzielenia 

Internetu oraz 20 GB dodatkowych do 

wykorzystania co miesiąc w czasie 

trwania umowy. Klienci Orange mogą 

wybrać dla siebie jeden z abonamentów 

rodzinnych w ofercie Smart Plan LTE 

Wspólny: z telefonem od 90,00 zł/m-c lub 

od 140,00 zł /m-c; bez telefonu 79,99 

zł/m-c lub 129,99zł/m-c. Powyższe 

abonamenty uwzględniają fakultatywny 

rabat za e-fakturę i terminowe płatności 

oraz wyrażenie zgody marketingowej. W 

ramach abonamentu Klient otrzymuje: • 

dla klientów przenoszących numer O zł 

za abonament przez 6 miesięcy; • 

nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-



y do wszystkich sieci; • Internet od 10GB 

do 40GB (w zależności od wybranego 

planu) + bezpłatna karta SIM do 

współdzielenia Internetu; • 20 GB 

dodatkowy pakiet danych do 

wykorzystania, co miesiąc, w czasie 

trwania umowy; • 400 minut na 

połączenia przychodzące i wychodzące 

w roamingu UE (w zależności od 

wybranego planu); • 100 minut na 

połączenia międzynarodowe 

wychodzące z Polski (Strefa 1 w 

zależności od wybranego planu); • 

Internet w UE 0,1GB (w zależności od 

wybranego planu); • dodatkowy rabat 

50% przez 24 miesiące dla Klientów, 

którzy dokupią abonament komórkowy 

do posiadanej usługi domowej w Orange. 

Oferta dostępna w Salonach Orange na 

terenie całego kraju. 

10. 
ORLEN 

11 Listopada 87, 21-200 Parczew 

1) Rabat 8 gr przy zakupie 1 litra 

zwykłego paliwa, 2) Rabat 10 gr przy 

zakupie 1 litra paliwa VERVA, 3) Rabat 

20% na zakupy produktów 

gastronomicznych z oferty Stop Cafe / 

Stop Cafe Bistro, 4) Rabat 20% na 

zakupy w myjni. Rabaty nie pokrywają 

się z innymi rabatami i promocjami 

Partnera. W przypadku nabycia przez 

posiadacza Karty uprawnień do więcej 

niż jednego rabatu w ramach jednych 

zakupów - posiadacz Karty otrzyma 

jeden, korzystniejszy dla siebie (wyższy) 

rabat zgodnie z zasadą większej korzyści 

dla klienta. 



11. 

Salon Optyczny Doktor 

Marchewka 

Al. Zwycięstwa (CH GALERIA 

FABEL),    21-200 Parczew 

Rodzaj zniżki 

1)  od: 2018-08-01 

10 % rabatu na soczewki recepturowe 

HOYA,  

     2) od: 2018-08-01 

25 zł rabatu na parę soczewek z 

antyrefleksem z katalogu Minichew  

i Maxchew (nie dotyczy soczewek 1.53 

Hard i 1.50 Hard).  

3) od: 2018-08-01 

Szczególne uprawnienia, o których 

mowa powyżej nie łączą się z innymi 

rabatami, promocjami i zniżkami 

Partnera. 

4) od: 2018-08-01 

15 % rabatu na soczewki recepturowe 

Doktor Marchewka z katalogu Multichew 

i RX,  

5) od: 2018-08-01 

Bezpłatne, niezobowiązujące badania 

ostrości widzenia na KDR.  

12. 

Salon PLAY 

Plac Wolności 29,  

21-200 Parczew 

Partner oferuje zniżkę na następujące 

taryfy: - Formuła Rodzina - 65 zł Przez 6 

miesięcy: 30 zł - 1 karta SIM, 55 zł - 2 

karty SIM, 65 zł - 3-5 kart SIM Minuty & 

SMS do PLAY - nielimitowane Minuty do 

wszystkich sieci komórkowych - 

nielimitowane SMS/MMS - 0,19 zł Minuty 

na stacjonarne - nielimitowane Wspólny 

Internet - 10 GB Internet na karcie do 

Internetu - nielimitowane GB przez 3 

miesiące, potem 10 zł za każde 

rozpoczęte 10 GB - Formuła Rodzina - 

95 zł Przez 6 miesięcy: 45 zł - 1 karta 

SIM, 75 zł - 2 karty SIM, 95 zł - 3-5 kart 



SIM Minuty & SMS do PLAY - 

nielimitowane Minuty do wszystkich sieci 

komórkowych - nielimitowane SMS/MMS 

- nielimitowane Minuty na stacjonarne - 

nielimitowane Wspólny Internet - 30 GB 

Internet na karcie do Internetu - 

nielimitowane GB przez 3 miesiące, 

potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB 

Formuła Rodzina - 125 zł Przez 6 

miesięcy: 55 zł - 1 karta SIM, 95 zł - 2 

karty SIM, 125 zł - 3-5 kart SIM Minuty & 

SMS do PLAY - nielimitowane Minuty do 

wszystkich sieci komórkowych - 

nielimitowane SMS/MMS - nielimitowane 

Minuty na stacjonarne - nielimitowane 

Wspólny Internet - nielimitowane GB 

Internet na karcie do Internetu - 

nielimitowane GB przez 3 miesiące, 

potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB 

Roaming w UE (dla każdej karty do 

telefonu) - nielimitowane 

minuty/SMS/MMS + 500 MB przez 30 

dni na całą umowę. 

13. 
Stacja Paliw LOTOS  

ul. Kolejowa, 21-200 Parczew 

Rodzaj zniżki 

1) od: 2018-08-31 

rabat 20 % na wszystkie produkty 

gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt 

Lotos (rabaty nie łączą się z ofertami 

promocyjnymi). 

2) od: 2018-08-31 

rabat 10 gr na 1 l paliwa (LOTOS 

DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC DIESEL);  

3) od: 2018-08-31 

rabat 8 gr na 1 l paliwa (LOTOS ON, 

LOTOS LPG, BENZYNA LOTOS). 



14. 

Supermarket Fabel 

ul. Kardynała Wyszyńskiego,  

21-200 Parczew 

Rabat dla posiadaczy KDR na zakupy  

w supermarkecie w wysokości 5 % 

przypadający na każdy paragon  

(z wyłączeniem papierosów i alkoholu.) 

Rabat łączy się z innymi promocjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


