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Nowi partnerzy Programu Chorzów 60+

RCU Ubezpieczenia, ul. Dąbrowskiego 76, Chorzów, tel. 504-527-525.
Więcej na www.rcu.pl
- 20% zniżki na ubezpieczenia domów oraz mieszkań (np. od pożaru i innych zdarzeń
losowych, kradzieży, OC w życiu prywatnym, Assistance, kosztów ochrony prawnej) w
wybranych towarzystwach,
- 20% zniżki na ubezpieczenia podróży zagranicznych oraz krajowych (np. od kosztów
leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym, bagażu
podróżnego i sprzętu sportowego, Assistance, kosztów poszukiwań i ratownictwa) w
wybranych towarzystwach.
W przypadku ubezpieczenia podróży zniżkę stosuje się dla Seniora podróżującego:
- samotnie,
- ze znajomymi (także poniżej 60 roku życia)
- z rodziną (także poniżej 60 roku życia).
Dla

Seniorów

uczestniczących

ubezpieczeniowe,

pomoc

w

w

Programie

znalezieniu

Chorzów

60+

najkorzystniejszego

bezpłatne

doradztwo

ubezpieczenia

OC/AC

komunikacyjnego spośród 16 towarzystw (PZU, Ergo Hestia, Warta, HDI, Allianz,
Generali, Gothaer, Compensa, Uniqa, TUZ, Link4, InteRisk, Concordia, MTU, Proama, AXA,
Balcia)
Pomoc w zrozumieniu ubezpieczeń i przedstawienie najkorzystniejszej oferty dobranej do
potrzeb Seniora.

Centrum Soków Jednodniowych
Pl. Jana Matejki 2/1, Chorzów, tel. 505 042 439
zamowienia@sokarnia.pl
5 proc. na cały asortyment w Sokarni przy Pl. Matejki 2/1
Więcej na www.sokarnia.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SMAKOWITA PRZYSTAŃ” ul. Wolności 49, Chorzów,
tel. 502 110 165
10 % zniżki na pełny obiad od poniedziałku do soboty w lokalu Smakowita Przystań
w Chorzowie przy ul. Wolności 49
więcej na: f/SmakowitaPrzystanChorzow

OPTYK KŁOS ul. Wolności 5, Chorzów, tel. 32 241 13 67
- 20 proc. na wykonanie okularów progresywnych, relaksacyjnych i biurowych
- 15 proc. na wykonanie okularów jednoogniskowych, dwuogniskowych
- 5 proc. na zakup soczewek kontaktowych
więcej na www.optykklos.pl

ACL-MED SKLEP MEDYCZNO-ORTOPEDYCZNY Tomasz Świerk, ul. Dąbrowskiego
48/1, Chorzów, tel. 531-901-911
20 % zniżki na zakup ortez/gorsetów – z wyłączeniem realizacji świadczeń NFZ
20 % zniżki na zakup balkoników/wózków – z wyłączeniem realizacji świadczeń NFZ
10 % zniżki na wszystkie pozostałe produkty
10 % zniżki na wypożyczenie sprzętu medycznego: kule, balkoniki, wózki inwalidzkie,
łóżka rehabilitacyjne
więcej na www.acl-med.pl
Studio Ćwiczeń Prozdrowotnych EvoMilon
ul. Lwowska 34, Chorzów, tel. 535 000 141
Miesięczny karnet dla seniorów: 109 zł (do wykorzystania w godz. 9-14.). W tym:
•

wejście do studia ćwiczeń bez limitu miesięcznego

•

ręcznik klubowy do wykorzystania podczas ćwiczeń

•

opieka fizjoterapeuty

•

co 10 spotkań bezpłatna analiza składu ciała na profesjonalnym urządzeniu Inbody

(wartość rynkowa analizy od 60 zł)
•

kawa bez limitu

•

owoce dla klubowiczów

Więcej na www.evomilon.pl
Centrum Optyki i Optometrii Adam Olszycka

ul. Wolności 80, Chorzów, tel. 32 733 29 70
ul. Bytomska 14, Świętochłowice, tel. 32 770 01 61
10 proc. na zamówione okulary
50 proc. na badanie wzroku
Więcej na www.optykchorzow.pl
Z.P.U. „Mebel-Glass” Krzysztof Beiner
ul. Strzelców Bytomskich 21, Chorzów, tel. 32 247 70 16, 501-276-866
10 proc. na usługi szklarskie (szklenie okien, lustra, półki szklane)
5 proc. na kabiny prysznicowe, drzwi szklane i grafikę na szkle
5 proc. na art. dekoracyjne (ceramika, ozdoby świąteczne, prezenty)
Wiecej na www.facebook.com/mebelglass
Biomedcomplex Sp z.o.o
ul. Bytomska 38 b, Świętochłowice, tel. 883-340-710, 32 508 57 00
10 proc. na badanie biorezonansowe vegatest (kompleksowe badanie stanu organizmu
oraz obciążeń patogennych: pasożytów, bakterii, wirusów, grzybów) w gabinecie BioMed
Complex w Świętochłowicach przy ul.Bytomskiej 38 b (obok Skałki).
Więcej na www.biomedcomplex.pl
Leszek Karwan Usługi Informatyczne
ul. Powstańców Śląskich 1/1, Bytom, tel. 32 718-68-62, 530-004-530
10 proc. na wszystkie usługi (np. pogotowie komputerowe, naprawa komputerów).
Dojazd na terenie Chorzowa gratis. Usługi

wykonywane w miejscu umówionym z

klientem.
Więcej na: www.splitbit.pl
P. W. Pendragon Adam Studniarek,
ul. Piotra Skargi 114 A, Ruda Śląska,
Salon ul. Dąbrowskiego 52 (vis a vis ZUS), Chorzów, tel. 32 2492410
5 proc. na drzwi pokojowe
5 proc. na drzwi zewnętrzne
15 proc. na okna
15 proc. na rolety zewnętrzne
Zniżki nie łączą się z innymi promocjami
On Clinic Centrum Medycyny Specjalistycznej
ul. Truchana 2, Chorzów, tel. 32 3460185, 536460185
10 proc. na:

specjalistyczne wizyty lekarskie – proktolog, chirurg, neurolog, dermatolog, ortopeda
zabieg usuwania hemoroidów metodą Barrona (bezoperacyjnie, bez narkozy)
Więcej na: www.on-clinic.pl
VoltageService Adrian Kaczmarek Chorzów
tel. 504494622
10 proc. na usługi elektryczne.
Więcej na: www.voltage-service.eu
Muflon Sp. z o. o.
ul. Sanatoryjna 32, Ustroń, tel. 33 8542711
10 proc. na wszystkie udzielane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Muflon w
Ustroniu usługi: nocleg, wyżywienie, rehabilitację, z wyjątkiem długich weekendów i
świąt.
Więcej na: www.orw-muflon.com.pl
Taxi Grosik Usługi Transportowe, Ślubne, Przewozowe „Bruno”
ul. Kochłowicka 15/5, Chorzów, tel. 32 8101080
10 proc. na przewozy taksówkami Radio Taxi Grosik na terenie Chorzowa i miast z nim
bezpośrednio sąsiadujących
Gabinet Fizjoterapii Nosce te ipsum Lawia Szkoda
ul. Dąbrowskiego 1, Chorzów, tel. tel.576 289 768
-20% na wszystkie masaże: lecznicze, klasyczne, relaksacyjne, sportowe, tkanek
głębokich, orientalne, Wellness & SPA, Miejskie Sanatorium
-20% na rehabilitację
-20% na zabiegi fizykoterapeutyczne (laser, ultradźwięki, pole magnetyczne, lampa
Sollux elektrostymulacja: TENS, prądy Kotza, diadynamiczne, interferencyjne, Traberta,
galwaniczny, wysokonapięciowy impulsowy HVPC)
-10% na akcesoria medyczne (wałki lędźwiowe, poduszki szyjne, naturalne maści i
kosmetyki)
Więcej na: www.gabinet.fizjoterapii.com.pl
ACS Słuchmed Sp. z o.o.
salon ul. Hajducka 3, Chorzów, tel. 32 241-14-02
- bezpłatne badanie słuchu
- bezpłatny przegląd i czyszczenie aparatu słuchowego
- 10 proc. na baterie do aparatów słuchowych
- 3 zł na wymianę wężyka we wkładce indywidualnej
- 10 zł na zestaw do czyszczenia aparatów słuchowych

- bezpłatna Karta Stałego Klienta firmy Słuchmed
Więcej na: www.słuchmed.pl

BioMed Complex Sp. z o.o.
ul. Bytomska 38b (obok Skałki), Świętochłowice, tel. 883 340 710
- 10 proc. na badanie biorezonansowe vegatest (kompleksowe badanie stanu organizmu
oraz obciążeń patogennych: pasożytów, bakterii, wirusów, grzybów)
Więcej na: www.biomedcomplex.pl

Okulis Europejskie Centrum Okulistyczne DF Luna Sp. z o.o.
ul. Janowskiego 13/3, Sosnowiec, tel. 32 610 00 01
zabieg usunięcia zaćmy w Pakietach: Komfortowy, Rozszerzony, Biały, Premium
w wysokości:
zabieg na 1 oko – 100 zł rabatu
zabieg na 2 oko – 200 zł rabatu
Więcej na www.okulis.pl
SzolkaCafe
ul. Wolności 15, Chorzów, tel. 517 744 366
- 30 proc. zniżki na wszystkie kawy na wynos
- 20 proc. zniżki na wszystkie kawy w lokalu
- we wtorki i czwartki do śniadania mała kawa gratis
Więcej na www.facebook.com/SzolkaCafe/

Somag Magdalena Böttger, Restauracja Orkiszowo
ul. Sienkiewicza 6, Chorzów, tel. 663 115 775
5 proc. na wszystkie dania
M&J Corporation Sp. z o.o., Sklep Ortopedyczno-Medyczny
ul. Sienkiewicza 4, Chorzów, tel. 32 241 19 87.
Zniżka 5 proc. na sprzedaż następujących artykułów:
- Belsana produkty kompresyjne
- DIABI CARE obuwie na stopę cukrzycową i RZS
- BORT produkty neurologiczne usprawniające i ułatwiające poruszanie się po udarze i
chorobach serca
- ciśnieniomierze

- kołnierze szyjne
- poduszki ortopedyczne
- pampersy i wkładki anatomiczne
- MAZBIT wkładki do butów
- kule, laski
- HYALUTIDIN suplement diety na układ kostno-stawowy
PDS CARE s.c.
ul. Przepiórcza 11, Łódź, tel.531 955 585, 600 588 408
10 proc. na wszystkie zakupy ze strony internetowej www.pomocedlaseniora.pl
Roker Czesław Kierat Piekarnia Cukiernia
Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 6, tel. 784 626 679
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 38, tel. 784 626 382
- 5 proc. na sprzedaż pieczywa, bułek, ciast, ciastek, deserów, drożdżówek
- 10 proc. na sprzedaż wszystkich tortów
Więcej na www.roker.pl
Bia Vita S.A.
Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów, ul. Zdrojowa 3/5/7, tel. 87 643 28 71
-10 proc. na pobyt wypoczynkowy z dwoma zabiegami na dobę i pełnym wyżywieniem
Więcej na: www.sanatorium.augustow.pl
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