Katalog ulg i rabatów dla mieszkańców Gminy Łuków- posiadaczy Karty Dużej Rodziny:
L.p.

Nazwa firmy

Adres

Zniżki, rabaty

Pływalnia letnia „Delfin”
w Łukowie

ul. Browarna 63,
Łuków,

Pływalnia kryta „Delfinek”
w Łukowie

ul. Siedlecka 56,
Łuków

2.

Kino Łuków

ul. Wyszyńskiego
20, Łuków

Każda rodzina, będąca posiadaczem Karty Dużej
Rodziny, będzie mogła na jej podstawie
skorzystać w roku kalendarzowym: z 12 biletów
ulgowych dla dorosłych na projekcje filmowe w
kinie Łuków (ulga w wysokości 3 zł.).

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Łukowie

ul. Piłsudskiego
29, Łuków

Ulga 20% na przejazdy jednorazowe na
podstawie legitymacji wydanej przez Dział
Przewozów PKS w Łukowie S.A. (do wydania
legitymacji potrzebne jest zdjęcie i Karta Dużej
Rodziny).

4.

GUST Mariusz Borysiuk, Waldemar
Krypa Sp.J.

ul. Staropijarska
6, Łuków

Rabat w wysokości 5% na zakupy z wyłączeniem
towarów objętych promocjami gazetkowymi i
innymi promocjami.

5.

F.H.U. GROCHOWIAK

ul. Dmocha 15,
Łuków

Rabat stały w wysokości 5% (nie dotyczy
promocji) lub rabat od 1% do 10% negocjowany
(ustalany indywidualnie w trakcie zakupu) ze
sprzedawcą.

Księgarnia PRYMUS S.C. Miłkowski
P., Żurawski W.

ul. Nowopijarska
9b, Łuków,

Rabat na cały asortyment sklepu w wysokości
5%. Rabat nie dotyczy innych promocji i nie
podlega sumowaniu.
Rabat z Kartą Dużej
Rodziny jest do wykorzystania we wszystkich
czterech sklepach.

1.

6.

Księgarnia Marco

ul. Piłsudskiego
60, Siedlce,

Każda rodzina, będąca posiadaczem Karty Dużej
Rodziny, będzie mogła na jej podstawie
skorzystać w roku kalendarzowym: z ulgowych
12 biletów wstępu dla dorosłych (ulga w
wysokości 4 zł.) oraz 24 ulgowych biletów
wstępu dla dzieci (ulga w wysokości 2 zł.).

ul. Piłsudskiego
24, Siedlce,

7.

BW GASTRO S.C.
A. Wąsikowski, Ł. Bańkowski

ul. Staropijarska
2a, Łuków,
ul. Warszawska
64, Łuków,
ul. Zielona 3A,
Puławy

8.

Lotos

ul. Międzyrzecka

Każda rodzina, będąca posiadaczem Karty Dużej
Rodziny, będzie mogła na jej podstawie
skorzystać w roku kalendarzowym z
nieograniczonej ilości rabatów na całe
zamówienie w Pizzerii DA GRASSO.
Jednorazowy rabat na całe zamówienie wynosi
15% i dotyczy zamówień w lokalu, bez dowozu
do klienta. Rabat nie podlega sumowaniu.
Rabat z Karta Dużej Rodziny jest do
wykorzystania w dwóch pizzeriach.
Rabat 5 gr na 1 l paliwa (LOTOS ON, LOTOS LPG,
BENZYNA LOTOS); rabat 10 gr na 1 l paliwa
(LOTOS DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC DIESEL);
rabat 20 % na wszystkie produkty

gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt Lotos
oraz 20 % na myjnie samochodowe (rabaty nie
łączą się z ofertami promocyjnymi).
9.

Agencja PKO nr 2086

ul. Ojców Pijarów
5

1) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę
o prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego 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 oszczędnościoworozliczeniowego 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.
Obowiązuje do: 2020-08-31

10.

F.H.U. GROTA

ul. Kryńskiego 7A

11.

T-Mobile

ul. Zdanowskiego
4

Zniżka na bilet wejściowy: 20% dziecko (tj 10
zł), 25% dorosły (tj. 12zł)
1) 20% rabatu dla posiadacza Karty Dużej
Rodziny przyznawanego na cały okres umowy
zawartej między Partnerem, a posiadaczem
Karty Dużej Rodziny (zwanej dalej „Umową”) o
której mowa w pkt 2 i naliczanego co miesiąc
od opłaty miesięcznej (abonamentu).
2) Rabat przyznawany jest na każdą Umowę
Abonamentową (Telefon komórkowy i/lub
Internet i/lub Telefon domowy. Uprawnienie do
otrzymania rabatu obejmuje wyłącznie Umowy
zawarte po 13 sierpnia 2015 r.
3) Rabat przyznawany jest zarówno dla ofert

tylko z kartą SIM oraz dla ofert z urządzeniem.
4) Rabat przyznawany jest przy transakcjach
zawieranych w sklepach stacjonarnych (Sklepy
własne oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży).
5) Rabat nie jest przyznawany przy zawieraniu
Umów w ramach: ofert specjalnych, ofert
dedykowanych dla danego segmentu klienta,
ofert czasowych, ofert dostępnych na www.tmobile.pl.
12.

Optyka OKULARIUM

ul. Dmocha

13.

Bożena Nurzyńska „Motylek”

14.

ORANGE

ul. Warszawska

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 /mc; 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.

15.

PLAY

ul. Wyszyńskiego

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

23% zniżki na oprawy i szkła korekcyjne
Dla posiadacza KDR 5% wózki , łóżeczka i
foteliki samochodowe 10% zniżki na pozostały
asortyment w sklepie, promocje nie łączą się.

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
16.

5-10-15

ul. Nowopijarska

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/akcjam
i 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.

17.

REPORTER

ul.
Kwiatkowskiego 3

18.

ORLEN
Transport/Stacje paliw

ul. Siedlecka 21

19.

PETRODOM

ul. Warszawska

Rabat -20% od cen pierwszych. Nie łączy się z
innymi promocjami i akcjami specjalnymi.
Ważny po okazaniu karty.
od: 2018-06-26
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.
od: 2018-07-15

Transport/Stacje paliw
602 373 487
http://www.petrodom.pl/oferta/st
acje-paliw/
biuro@petrodom.pl
20.
Audio Hi-Fi Andrzej Suchodolski
Art.przemysłowe/RTV/AGD
609 100 452
http://www.audiohifi.pl/

83 B

Dla posiadaczy KDR rabat 10 groszy na 1 litrze
każdego rodzaju paliwa

Świdry 85, 21-400
Łuków

od: 2018-04-01
Dla posiadaczy KDR 5 % rabatu na zakup
sprzętu

Świdry 85, 21-400
Łuków

od: 2018-04-01
Dla posiadaczy KDR 5 % rabatu na zakup basenu

ul. Międzyrzecka
72E

od: 2015-08-13
1) 5% zniżki na zakupy w sklepach Partner AGD
RTV.
2) Zniżka, o której mowa w pkt 1 nie łączy się z
innymi promocjami, rabatami i zniżkami
Partnera.

ul. Chopina
42, 37-450
Stalowa Wola

od: 2018-08-10
10 - 10% rabatu na nieprzecenione obuwie
dziecięce i plecaki dziecięce dla każdego
posiadacza KDR

ul. Międzyrzecka

od: 2018-05-15
Dla posiadaczy KDR 10% zniżki na wszystkie
oprawki

dvd@mojedvd.pl
21.
Audio Hi-Fi Andrzej Suchodolski
basenyogrodowe.pl
o Sport, Rekreacja,
Turystyka/Ogrody zoologiczne i
botaniczne
21-400 Świdry, wieś 85, woj.
LUBELSKIE
basenyogrodowe.pl
dvd@mojedvd.pl
22.
Partner AGD RTV
(Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka
Spółka Jawna)
Art.przemysłowe/RTV/AGD
25 798 61 65
www.partner.com.pl
sklep51@tajmax.com.pl
23.
DEICHMANN-OBUWIE SP. Z O.O.
Odzież i obuwie/Dla dorosłych,Dla
dzieci
ul. Chopina 42, 37-450 Stalowa
Wola, woj. PODKARPACKIE
15 838 22 70
www.deichmann.com
CUSTOMER-SERVICEDOP@DEICHMANN.COM
15 838 22 70
www.deichmann.com
24.
Invision Optyk
Zdrowie/Usługi medyczne,Wyroby
medyczne

25.

26.

608421681
http://www.invision.com.pl
optyk@invision.com.pl
PKO
Oddział 1 w Łukowie
Usługi/Finansowe
(25) 797 63 00

Oddział Credit Agricole
Usługi/Finansowe
UL. STEFANA WYSZYŃSKIEGO,
21-400 ŁUKÓW, woj. LUBELSKIE
www.credit-agricole.pl
www.credit-agricole.pl
ODPOWIEDZI@CREDITAGRICOLE.PL

ul. Wyszyńskiego
19

ul. Wyszyńskiego

od: 2018-03-29 do: 2020-08-31
1) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę
o prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego 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 oszczędnościoworozliczeniowego 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.
od: 2018-10-31 do: 2019-04-30
Oferta Credit Agricole BP dedykowana dla
klientów z KDR : 1) Konto - opłata miesięczna za
otwarcie i prowadzenie Konta dla Ciebie
(dowolny wariant ): 0 zł 2) Karta do konta opłata miesięczna za użytkowanie karty do
Konta dla Ciebie (dowolny wariant ): 0 zł; 3)
Wypłaty z bankomatów w kraju - kartą do
Konta dla Ciebie (dowolny wariant): 0 zł 4)
Wypłaty z bankomatów za granicą- kartą do
Konta dla Ciebie (dowolny wariant): 0 zł 5)
Rachunek Oszczędzam (dzienna kapitalizacja):
oprocentowanie podwyższone o 0,20 punktu
procentowego; 6) Lokata (180-dniowa lokata

27.

Oddział PZU
Usługi/Ubezpieczeniowe
67-308-20-31
www.pzu.pl

ul. Wyszyńskiego

28.

PEKAO
I Oddział w Łukowie
257976450 - 6488
www.pekao.com.pl

ul. Wyszyńskiego

terminowa do 100 tys. zł): oprocentowanie dla
jednej lokaty podwyższone o 1 punkt
procentowy 7) Kredyt gotówkowy: prowizja za
udzielenie kredytu 0 zł, oprocentowanie
nominalne 8% 8) Karta kredytowa Gold, Silver:
opłata za wydanie i korzystanie z karty głównej:
0 zł, oprocentowanie nominalne obniżone o 3
punkty procentowe 9) Limit kredytowy w
koncie (Indywidualna Linia Kredytowa):
prowizja za przyznanie kredytu i przedłużenie 0
zł, oprocentowanie nominalne obniżone o 3
punkty procentowe 10) Kredyt mieszkaniowy:
prowizja za przyznanie kredytu: 0 zł, dla
kredytów z poziomem LTV do 80% marża: 1,6%,
dla kredytów z poziomem LTV 80% - 90%
marża: 1,8%
od: 2018-08-18 do: 2020-04-25
10% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Dom.
Rodzaj zniżki
od: 2018-08-18 do: 2020-04-25
10% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Wojażer
Usługi/Finansowe
UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO, 21-400
ŁUKÓW, woj. LUBELSKIE
257976450 - 6488
www.pekao.com.pl
Rodzaj zniżki
od: 2018-06-01
Uprawnienia będą przysługiwały członkom
rodzin, którzy zawrą umowy o poniższe
produkty/usługi lub przystąpią do poniżej
wskazanych promocji w okresie od 1.06.2018 r.
do 31.12.2018 r.: 1) Promocja "Zwrot za
rachunki domowe" - 5% zwrotu za rachunki
domowe, opłacane poleceniem zapłaty (np.
prąd, gaz, telefon) na konto osobiste klienta
przez okres 2 lat, wypłacane co miesiąc,
maksymalnie 25 zł miesięcznie, do 300 zł
rocznie. Promocja będzie dostępna dla
posiadacza Karty Dużej Rodziny, który
jednocześnie: posiada lub otworzy w Banku
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w
złotych, otworzy bezpłatne rachunki
oszczędnościowe "Mój Skarb" lub rachunki
oszczędnościowo-rozliczeniowe "Konto
Przekorzystne" dla co najmniej dwójki swoich
dzieci. 2) Karta Kredytowa Elastyczna: 0 zł za
wydanie karty, 0 zł prowizja oraz 0% odsetki od
kredytu za spłatę w ratach zasłużenia karty lub
kwoty transakcji (min.500zł mak. 5000zł).
Warunki dotyczą 10 spłat w ratach
uruchomionych w ramach karty do końca 2019
roku. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu
kredytu po dokonaniu oceny zdolności
kredytowej. 3) Pożyczka gotówkowa:
oprocentowanie 7,77% (zmienne), prowizja za

29.

Lodolandia
Żywność/Bary,Kawiarnie
www.lodolandia.pl
KDR@LODOLANDIA.PL

ul. Staropijarska

udzielenie pożyczki - 3%, Informacje
dodatkowe: kwota pożyczki do 200 000 zł bez
zabezpieczeń, okres spłaty do 96 miesięcy, brak
możliwości spłaty pożyczek posiadanych już w
Banku Pekao S.A. 4) Kredyt Mieszkaniowy:
marża obniżona o 0,2 p.p., prowizja za
udzielenie kredytu - 1%. Bank podejmuje
decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu
oceny zdolności kredytowej. 5) Specjalne zniżki
na zakupy w sklepach współpracujących z
Bankiem - lista zniżek i sklepów oferujących
będzie dostępna na str internetowej Banku.
Szczegółowe warunki oferty/promocji będą
określone w umowach o poszczególne
usługi/Regulaminie promocji
od: 2018-06-01
dla posiadaczy KDR 10% rabatu na cały
asortyment firm: Lodolandia, Bafra Kebab i
Kołacz na Okrągło. Promocje nie będą łączyły
się.

