Firmy biorące udział w programie
„Mieszkam w Świdniku – Kupuję w Świdniku”
Dom i Dziecko
Nazwa Firmy

Adres

Rabat

Opis

AQUA Pralnia Chemiczna

ul. Wyszyńskiego 17
(Galeria Venus)

10%

Firma oferuje wodne i chemiczne czyszczenie
odzieży, pranie dywanów oraz maglowanie.

ETW

ul. Smorawińskiego 1A

15%

Firma „ETW” oferuje materiały budowlane,
elektryczne, sanitarne, farby, lakiery, narzędzia,
instalacje c.o. ,gaz. i wod-kan. Dodatkowo,
ETW świadczy usługi doradztwa, wyceny
i montażu.

F.H. „NATALIA”

ul. Niepodległości 17/16 10%

Firma oferuje kwiaty cięte, doniczkowe,
sztuczne, art. dekoracyjne oraz wiązanki.

Kwiaciarnia

ul. Wyszyńskiego 17
(Galeria Venus)

2 - 10%

Kwiaciarnia oferuje kwiaty cięte, bukiety
okolicznościowe, wiązanki ślubne, dekoracje
sal weselnych, kościołów i samochodów.
W ofercie znajdują się również kwiaty
doniczkowe, wazony, doniczki, upominki
i kwiaty sztuczne. Kwiaciarnia świadczy także
usługę dostawy kwiatów do domu oraz realizuje
inne nietypowe zamówienia.

LIBRO Księgarnia

ul. Niepodległości 11

10% (nie dotyczy
doładowań na kartę oraz
nie łączy się z innymi
przecenami, promocjami i
kartami rabatowymi)

Księgarnia istnieje od blisko 50 lat i oferuje
bogatą ofertę książek z praktycznie każdej
dziedziny, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.
Klienci znajdą tutaj również podręczniki
szkolne, artykuły biurowe i szkolne, prasę,
kalendarze, kartki okolicznościowe, druki,
upominki oraz zabawki.

MITRON

ul. Niepodległości 13

5% na zakup towarów
powyżej kwoty 100 zł

Salon oświetlenia w swojej szerokiej ofercie
poleca oświetlenie typu żyrandole, kinkiety,
plafony, lampki nocne i biurkowe czy lampy
podłogowe. W ofercie sklepu znajduje się duży
wybór źródeł światła, tj. świetlówki, żarówki
LED, halogeny i inne.

PHP „TARMAP”

ul. Racławicka 6

5 - 10% (rabat nie
obowiązuje na stronie
www.sklep.tarmap.pl)

Oferta sklepu obejmuje przede wszystkim
produkty wykorzystywane przy pracach
remontowych i wykończeniowych oraz artykuły
wyposażenia wnętrz.

PIKOLANDIA Kraina Zabawy

ul. Wyszyńskiego 17
(Galeria Venus)

5% na zakup towarów

Pikolandia to plac zabaw dla dzieci pod dachem
Galerii Venus, gdzie dzieci bawią się pod okiem
opiekunek, podczas gdy rodzice wykorzystują
wolny czas na zrobienie sprawunków.
Plac oferuje wiele atrakcji i 2-poziomową
konstrukcję z przeszkodami, zjeżdżalnię,
wspinaczkę, basen z kulkami, trampoliną,
X-BOX KINECT. Firma oferuje również
możliwość zorganizowania urodzin, wypożycza
stroje karnawałowe, organizuje zajęcia
cykliczne, a także prowadzi sklep z artykułami
urodzinowymi i karnawałowymi.

Pinokio

ul. Targowa 9/25

10% na wszystkie
artykuły

Sklep wielobranżowy „Pinokio” znajduje się
na Hali Targowej w Świdniku. Jest to mały
sklepik, ale bogato wyposażony, oferujący
artykuły papiernicze: zeszyty, bloki, farby,
długopisy oraz zabawki. W okresie wiosennym
można kupić tutaj także nasiona i ziemię
do wysiewu.

Sklep Papierniczy P.W. Robert
Milczarek

ul. Wyspiańskiego 15A

5% na art. szkolne,
biurowe i plastyczne

Firma oferuje szeroką gamę art. szkolnych,
biurowych, plastycznych i kreatywnych.
Dodatkowo punkt wykonuje pieczątki,

1

Firmy biorące udział w programie
„Mieszkam w Świdniku – Kupuję w Świdniku”
Dom i Dziecko
świadczy usługi xero, wydruku komputerowego
w formacie A4 i A3 oraz przyjmuje zlecenia
na tłumaczenia zwykłe i przysięgłe.
W sklepie można ponadto nadawać i odbierać
paczki na teren Polski i UE.
Szafran

ul. 3 Maja 1A

3 - 5%

Sklep oferuje szeroki zakres ziół, zdrowej
żywności, kosmetyków, suplementów diety
oraz kawy i herbaty.

Ubezpieczenia Multi Anna
Fuszara

ul. Niepodległości 13

48% w ubezpieczeniach
mieszkań i domów w
pakiecie „Bezpieczny
Dom w InterRisk” (zniżka
nie obejmuje składki
minimalnej)

Firma oferuje ubezpieczenia mieszkań i
samochodów (OC, AC,NNW) dla klientów
indywidualnych oraz pakiety ubezpieczeń
firmowych (majątek firm, działalność
gospodarcza, floty, mikrofloty, OC
przewoźnika). Agencja posiada kompleksowe
doświadczenie w prowadzeniu ubezpieczeń
korporacyjnych.

VETCENTRUM Przychodnia
Weterynaryjna

ul. Racławicka 1/11

5% przy zakupie za
min. 50 zł na wszystkie
karmy dla psów i kotów

Przychodnia weterynaryjna prowadząca
profilaktykę i leczenie zwierząt, jak również
salon pielęgnacyjny z profesjonalnym
gabinetem zajmującym się strzyżeniem,
kąpielami i zabiegami dla psów i kotów.
VETCENTRUM to także sklep zoologiczny
z bogatym asortymentem karm
weterynaryjnych.

Wisan Sklep Firmowy

ul. Niepodległości 19

10% na cały asortyment
(rabat nie łączy się
z innymi promocjami)

Sklep Firmowy Fabryki Firanek Wisan
proponuje wysokiej jakości firany i zasłony,
metrażowe lub gotowe, w szerokiej gamie
wzorów i kolorów. W ofercie również: tkaniny
obrusowe, obrusy, serwety, pościel, ręczniki,
gipiura, lamówki, taśmy i klamry do firan.

ZOO Centrum

ul. Okulickiego 7A

2 - 10%

Sklep zoologiczny ZOO Centrum oferuje karmy
i akcesoria dla psów, kotów, gadów, płazów
i ryb.

Elektronika
Nazwa Firmy

Adres

Rabat

Opis

ADAMPOLNET

ul. Cicha 13

5%

Firma oferuje nielimitowany dostęp
do internetu oraz system monitoringu GPS.

ATRAMENTUM S.C.

ul. Poziomkowa 6

10% na usługi serwisowe
drukarek, 15% na zakup
materiałów
eksploatacyjnych (tusze,
tonery)

Firma oferuje w swojej sprzedaży oryginalne
materiały eksploatacyjne oraz w 100% nowe,
nieregenerowane zamienniki takie jak: tonery i
tusze, folie do faxów oraz taśmy do drukarek
igłowych. ATRAMENTUM prowadzi również
sprzedaż oraz serwis drukarek laserowych,
atramentowych, ploterów oraz urządzeń
wielofunkcyjnych. Celem firmy jest
profesjonalna oraz fachowa pomoc,
konkurencyjne warunki handlowe oraz
zadowolenie swoich klientów. Dojazd na terenie
Świdnika, Lublina i okolic gratis.

RESET mikro s.c.

ul. Kopernika 4A

5 - 10%

Firma oferuje szeroki wybór oświetlenia LED
tj. żarówki, świetlówki, taśmy LED, neony
LED, panele i plafony. Dodatkowo, firma
oferuje proszki świecące, neony giętkie,
świetliki oraz elektronikę tj. smartfony,
nawigacje, rejestratory samochodowe
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czy wagi elektroniczne. Firma wykonuje
również oświetlenie na zamówienie.

Zeus – Komputery

ul. 3-go Maja 1A

1 - 10%

Serwis i sprzedaż. Laptopy, komputery
stacjonarne, części i akcesoria komputerowe,
tonery i tusze (atramenty) do drukarek.

Moda Uroda Zdrowie
Nazwa Firmy

Adres

Rabat

Opis

ACS SŁUCHMED Spółka z o.o.

ul. Niepodległości 18

25% na każdorazowy
zakup opakowania baterii
do aparatów słuchowych
(6 szt) – promocja nie
łączy się z rabatem z
tytułu posiadania Karty
Stałego Klienta
SŁUCHMED

Firma oferuje wysokiej jakości aparaty
słuchowe dopasowane do potrzeb i możliwości
pacjenta. Słuchmed dysponuje szeroką gamą
nowoczesnych aparatów, jak i innych urządzeń
wspomagających słyszenie. W gabinecie można
zapoznać się i zakupić najbardziej
zaawansowane urządzenia, również i takie
przeznaczone dla osób z obustronnym
niedosłuchem.

42% rabat na ochronniki
słuchu SleepSoft Alpine wyjątkowe zatyczki dla
lepszego snu. Cena
finalnie po rabacie 25zł
50% rabat na ochronniki
słuchu SwimSafe Alpine
- zatyczki do ochrony w
wodzie. Cena finalna po
rabacie 25zł
50% rabat na ochronniki
słuchu PartyPlug Alpine unikalna ochrona słuchu
podczas imprez
muzycznych. Cena finalna
po rabacie 25zł
50% rabat na ochronniki
słuchu FlyFit Alpine zatyczki na podróże
samolotem. Cena finalna
po rabacie 25zł
50% rabat na ochronniki
słuchu PluggiesKids
Alpine - ochrona słuchu
dla dzieci. Cena finalna
po rabacie 25zł
50% rabat na ochronniki
słuchu WorkSafe Alpine –
bezpieczeństwo i ochrona
słuchu w pracy. Cena
finalna po rabacie 25zł

3

Firmy biorące udział w programie
„Mieszkam w Świdniku – Kupuję w Świdniku”
Moda Uroda Zdrowie
Afrodyta Salon Fryzjerski

ul. Racławicka 28/5

2 - 10% w zależności od
wybranej usługi

Salon oferuje usługi fryzjerskie od strzyżenia po
zabiegi regeneracji oraz koloryzacji.

AKSON

ul. Niepodległości 1

5% na wyroby
nierefundowane przez
NFZ

Firma oferuje sprzedaż hurtową i detaliczną
wyrobów medycznych, sprzętu medycznego,
ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

ALERGOPNEUMA CENTRUM
MEDYCZNE

ul. Kolejowa 3

5 - 30%

Centrum Medyczne Alergopnuema jest
placówką o profilu wielospecjalistycznym.
Zorganizowany zespół doskonałych lekarzy
klinicystów świadczy porady w następujących
poradniach: Alergologiczna dla dorosłych
i dzieci, Pulmonologiczna dla dorosłych
i dzieci, Chirurgii naczyniowej, Gastrologiczna,
Hematologiczna, Kardiologiczna, Leczenia
bólu, Urologiczna, Pediatryczna,
Diabetologiczna, Reumatologiczna,
Endokrynologiczna, Psychiatryczna,
Onkologiczna, Neurologiczna,
Dermatologiczna, Ortopedyczna.
W zakresie oferowanych usług są również:
badania laboratoryjne, spirometria, odczulanie,
testy alergologiczne, holter EKG i ciśnieniowy,
diagnostyka zaburzeń duszności, badanie
DLCO, Rehabilitacja lecznicza i masaż.

Apteka „Słoneczko”

ul. Racławicka 1

5 - 10% na suplementy
diety
i kosmetyki

Apteka oferuje leki gotowe i recepturowe,
suplementy diety, sprzęt diagnostyczny oraz
specjalną ofertę preparatów dla seniorów.

Apteka „Vita-Centrum”

ul. Wyszyńskiego 17
(Galeria Venus)

5 - 10% na suplementy
diety
i kosmetyki

Apteka oferuje leki gotowe i recepturowe,
suplementy diety, dermokosmetyki najlepszych
firm, sprzęt diagnostyczny, szeroką ofertę
preparatów dla dzieci, mam oraz seniorów.

De Facto

ul. Wyszyńskiego 17
(Galeria Venus)

5%

Firma oferuje odzież damską marki De Facto,
która od lat projektuje i szyje ubrania
dla dziewcząt i młodych duchem kobiet.
Z uwagą obserwuje panujące w modzie trendy,
po to by tworzyć niepowtarzalne kolekcje
w charakterystycznym stylu De Facto.
Odzież De Facto jest wygodna i doskonała
gatunkowo, dzięki czemu cieszy się uznaniem
wielu kobiet.

Elixir

ul. 3-go Maja 1

5 - 10% na wybrane
usługi kosmetyczne

„Elixir” to kameralny salon kosmetyczny,
który powstał z pasji do kosmetyki.
Jest to miejsce, do którego powinny udać się
wszystkie osoby chcące poprawić swój wygląd i
samopoczucie. Praca na najwyższej jakości
kosmetykach pozwala na osiągnięcie
spektakularnych efektów zabiegów.
Stałe uzupełnianie wiedzy i umiejętności
podczas szkoleń sprawia, że oferta gabinetu
systematycznie się poszerza. „Elixir” serdecznie
zaprasza na bezpłatne konsultacje kosmetyczne.

FARBOTKA

ul. Kopernika 4

15%

Marka FARBOTKA powstała kilka lat temu
i zajmuje się tworzeniem pięknych torebek
damskich, akcesoriów oraz produktów dla
dzieci. Torebki zachwycają prostotą i elegancją.
Wszystkie produkty szyte są ręcznie
w pracowni w Świdniku.

Fotoland

ul. Wyszyńskiego 14

5%, 10% powyżej 50 zł
(rabat nie łączy się z

Zakład fotograficzny FOTOLAND od ponad
20 lat wykonuje usługi fotograficzne
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innymi promocjami)

dla mieszkańców Świdnika i okolic.
Studio wykonuje zdjęcia do dokumentów,
ślubne, portrety, studyjne, reportaże
z uroczystości rodzinnych i kościelnych.
Na miejscu można także wywołać zdjęcia
ze wszystkich nośników – zarówno cyfrowych,
jak i analogowych. Ponadto, w ofercie znajduje
się duży wybór ramek i albumów na zdjęcia.

Fundacja Valere Vita

ul. Racławicka 9

5 - 15% (rabat nie łączy
się z innymi promocjami)

Fundacja Valere Vita ma za zadanie
m.in. promocję zdrowia i aktywności fizycznej,
jak również budowanie świadomości
żywieniowej społeczeństwa. W swojej
działalności fundacja kieruje się zasadami
wyznaczonymi przez ojca medycyny
Hipokratesa, który powiedział: „Niech żywność
będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją
żywnością”. Valere Vita prowadzi konsultacje
z zakresu żywienia człowieka i dietetyki,
psychodietetyki, coachingu dietetycznego, jak
również treningu personalnego. Organizuje
grupy wsparcia dla osób borykających
się z problemem nadwagi i otyłości. Wspiera
wszystkich potrzebujących pomocy w zakresie
nadwagi i otyłości, aktywności fizycznej
oraz chorób dietozależnych (cukrzyca,
miażdżyca, nadciśnienie, cholesterol, i inne).

Gabinet StomatologicznoProtetyczny Zirkon-Lab

ul. Mickiewicza 5

10% na stomatologię oraz
protetykę stomatologiczną
(rabat nie obejmuje
ortodoncji oraz nie łączy
się z innymi promocjami)

Gabinet stomatologiczno-protetyczny oferujący
kompleksową opieką stomatologiczną dla dzieci
oraz dorosłych, wyposażony w rentgen
oraz własną pracownię protetyczną.
Zespół specjalistów ze wszystkich dziedzin
stomatologii świadczy swoje usługi
na możliwie najwyższym poziomie.

MARTA OUTLET

ul. Wyszyńskiego 14

10% (rabat nie łączy się z
innymi promocjami)

MARTA OUTLET oferuje markową odzież
w obniżonych cenach. W ofercie sklepu można
znaleźć produkty takich firm jak NIKE,
ADIDAS, PUMA, DUNLOP, REEBOK,
EVERLAST, KARRIMOR
i LONSDALE.

Men's Fashion

ul. Wyszyńskiego 17
(Galeria Venus)

5%

Men's Fashion – Moda Męska – to sklep
w którym znaleźć można garnitury, koszule,
buty, płaszcze i kurtki oraz akcesoria
najlepszych polskich firm odzieżowych, takich
jak Lavard, Vestus, Carlo Pecado, Wólczanka
i innych.

OPTYK DESIGN OPTICIAN

ul. Racławicka 1/5

20% na zakup soczewek
okularowych
z antyrefleksem, 5% na
zakup soczewek
kontaktowych
i środków do ich
pielęgnacji (rabat nie
łączy się z innymi
promocjami)

Salon optyczny, w którym znajdą Państwo
oryginalne, modne, nietuzinkowe okulary
dla całej rodziny. W ofercie znajdują się
również soczewki kontaktowe i środki
do ich pielęgnacji. Na miejscu można również
przeprowadzić badanie wzroku.

2%

Kreatywne przeróbki krawieckie. Naprawa
odzieży i artykułów użytku domowego.
Artystyczne dekoracje z tkanin dla Ciebie
i domu.

5 - 10%

Firma zajmuje się doborem okularów

Pracownia Krawiecko-Artystyczna ul. Spółdzielcza 1

Salony Optyczne Spojrzenie

ul. Niepodległości 18
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i soczewek.

SmokingOne

ul. Hryniewicza 12

10% na odzież,
5% na farby
i muzykę

SmokingOne skateshop to miejsce, gdzie
znaleźć można oryginalną odzież polskich
i zagranicznych marek streetwearowych.
W asortymencie firmy znajdą Państwo
wszystko, co pozwoli dobrze się ubrać
i wyróżnić z tłumu. Oprócz odzieży
w sklepie można nabyć także albumy
z najlepszym polskim hip-hopem, jak i farby
najlepszych firm na rynku. SmokingOne
to miejsce z oryginalnymi ubraniami
i o oryginalnym wyglądzie.

Zakład Optyczny „Oczko”

ul. Kosynierów 17i

5 - 10% na oprawy lub
szkła

Komputerowe badanie wzroku (bezpłatne).
Wykonywanie okularów na receptę NFZ i bez.
Sprzedaż soczewek kontaktowych. Okulary już
w godzinę. Konkurencyjne ceny. Częste
promocje.

Jole Professional
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny

ul. Kosynierów 16

10% na zabiegi
pielęgnacyjne na włosy,
20% na zabiegi
pielęgnacyjne na twarz i
ciało

Salon Jole Professional to miejsce prowadzone
z pasją, dla kobiet i mężczyzn chcących
profesjonalnego doradztwa z zakresu usług
fryzjerskich oraz kosmetycznych. Koloryzacja,
strzyżenie damskie i męskie to dziedziny, w
których jesteśmy liderami – www.jole.pl

OPTYK NA PLACU – Hubert
Tkaczyk

ul. 3 Maja 1

30% na podstawowe
soczewki z antyrefleksem
lub darmowa usługa
wykonania okularów.
Dodatkowo futerał i
ściereczka do każdej
wykonanej pary okularów.

Plac Konstytucji to samo centru miasta oraz
miejsce zakładu optycznego OPTYK NA
PLACU. Zastaną w nim Państwo duży wybór
oprawek zarówno o modnych, jak i klasycznych
wzorach i kształtach. Naszą misją jest
zadowolenie klienta, dlatego oprawki zostaną
indywidualnie dobrane dla każdego
poszukującego optymalnych rozwiązań. W
ofercie znajduje się także szeroka gama
soczewek korekcyjnych z powłokami do
komputera, do jazdy samochodem i
uniwersalnych. Na klientów czeka fachowa
pomoc, krótki termin realizacji, niskie ceny oraz
gwarancja udanych zakupów.

Sport i Wypoczynek
Nazwa Firmy

Adres

Rabat

Opis

AKADEMIA TAŃCA PLESKOT

ul. Racławicka 9

10% na karnet Open (cena
regularna – 120 zł, po
rabacie 108 zł), 15% na
karnet 3-miesięczny (cena
regularna – 140 zł, po
rabacie 119 zł)

Akademia Tańca Pleskot zaprasza na zajęcia
taneczne dzieci, młodzież i dorosłych. Szkoła
zapewnia profesjonalną kadrę instruktorów
oraz klimatyzowaną salę z lustrami w centrum
Świdnika. Oferta Akademii obejmuje zajęcia
taneczne w parach tj. Taniec towarzyski, Salsa,
Bachata; zajęcia taneczne dla kobiet
tj. Lady Styling, Zumba Fitness oraz zajęcia
dla dzieci tj. Taniec towarzyski, Zumba Kids
czy Hip-Hop.

BLUE HOLIDAYS

ul. Wyszyńskiego 17
(Galeria Venus)

Bony upominkowe,
przewodnik turystyczny

Multiagencja turystyczna oferująca produkty
największych touroperatorów na rynku
krajowym (ITAKA, TUI, RAINBOW,
NECKERMANN, WEZYR, GRECOS, EXIM
TOURS, SUN & FUN). Firma oferuje
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zwiedzanie, wypoczynek, kolonie, obozy, bilety
lotnicze, city breaki oraz bilety autokarowe.

Rozrywka
Nazwa Firmy

Adres

Rabat

Opis

Arkadia Studio HD Sylwia
Kierepka-Stec

ul. Hotelowa 6A/20

5% na usługi
fotograficzne,
10% na usługi filmowe,
10% na pakiety łączone
(rabaty nie łączą się z
aktualnymi promocjami)

Studio zajmuje się produkcją filmów
i fotografii, wykorzystując najnowsze kamery
HD i lustrzanki. Firma posiada zezwolenia
z Kurii Metropolitarnej do pracy w obiektach
sakralnych. Oferta Arkadii obejmuje: produkcję
i montaż wideo, foto, reportaże ze ślubów,
chrztów, komunii, studniówek, pogrzebów,
imprez okolicznościowych – prywatnych,
szkolnych i przedszkolnych, prezentacje
multimedialne, teledyski reklamowe, montaż
i edycję materiałów powierzonych
na wszystkich nośnikach, zgrywanie kaset VHS
na DVD i Blue-ray, renowację starych zdjęć,
kopiowanie płyt, fotografowanie
okolicznościowe, sesje plenerowe, płyty
i okładki z indywidualnym nadrukiem.

Dwór Choiny

Kazimierzówka 11A

5% na restaurację
i hotel

Dwór Choiny to trzygwiazdkowy hotel oraz
restauracja, specjalizujący się w organizacji
przyjęć okolicznościowych takich jak wesela,
komunie, oraz dancingi. Restauracja serwuje
dania kuchni polskiej za elementami kuchni
z różnych zakątków Europy. Hotel oferuje
13 pokoi hotelowych o wysokim standardzie
wyposażenia, bezpłatny parking, altanę
ogrodową oraz plac zabaw dla dzieci.

e-Legion.pl

ul. 3-go Maja 1

2 - 10%

Firma e-Legion.pl zajmuje się szeroko pojętą
fantastyką i grami „bez prądu”, a także
organizowaniem turniei gier planszowych
w całej Polsce (Magic the Gathering). W swojej
ofercie e-Legion oferuje gry planszowe
dla małych i dużych graczy, a także
modelarstwo, gry bitewne i komiksy.
W najbliższych planach jest także otwarcie
wypożyczalni gier planszowych „do domu”.

Hotel Avion

ul. Niepodległości 13

5 - 10%

Hotel Avion jest zlokalizowany w centrum
Świdnika, miasta z lotniczą historią
i tradycjami, jedynie 13 km od Starego Miasta
w Lublinie. Swoim gościom oferuje 40 pokoi na
ponad 100 miejsc noclegowych
w standardach dopasowanych
do ich indywidualnych potrzeb.

King Doner Kebab

al. Lotników Polskich 26 5%

Miejski Ośrodek Kultury w
Świdniku – Kino LOT

al. Lotników Polskich 24 Bilety na seanse kinowe w Poprzez działalność Kina LOT Miejski Ośrodek
cenie biletów ulgowych
Kultury w Świdniku upowszechnia i wspiera
sztukę filmową.

PUB SKORPION

ul. 3 Maja 3

Bar szybkiej obsługi specjalizujący się
w daniach kuchni arabskiej tj. Kebab Pita,
Kebab Box, Kebab Danie, Sałatka Harissa.

2 - 5%

7

Pub Skorpion to kameralne miejsce spotkań
w ścisłym centrum Świdnika, bezpośrednio przy
Placu Konstytucji 3 Maja.
Lokal funkcjonuje od 1994 roku, a w jego

Firmy biorące udział w programie
„Mieszkam w Świdniku – Kupuję w Świdniku”
Rozrywka
wnętrzach odbywają się spotkania w gronie
przyjaciół, znajomych. Dwupoziomowy lokal
oferuje również organizację imprez
okolicznościowych z menu dostosowanym
do potrzeb gości.

Motoryzacja
Nazwa Firmy

Adres

Rabat

Opis

Seger Auto-Serwis

al. Armii Krajowej 6

5 - 15%

Firma oferuje naprawy samochodów
osobowych oraz dostawczych. W zakresie
swoich usług firma świadczy naprawy główne,
bieżące, wymianę i naprawę opon, remont
silników i zawieszenia, serwis klimatyzacji
oraz naprawy nietypowe.

WULKANO PERFECT
SZABAŁA SP.J.

ul. Piasecka 200

10%

Serwis WULKANO PERFECT to zespół
doświadczonych pracowników przygotowanych
do obsługi klienta w zakresie wulkanizacji,
montażu i wyważenia opon osobowych,
ciężarowych TIR, rolniczych i przemysłowych.
Firma świadczy usługi oraz doradztwo
w zakresie ogumienia, mechaniki
samochodowej, napraw bieżących, klimatyzacji
i geometrii.

Firma
Nazwa Firmy

Adres

Rabat

Opis

ART KWADRAT REKLAMA i
WNĘTRZA

ul. Warsztatowa 3

5%

Firma ART KWADRAT istnieje na rynku od
2001 roku. Od tego czasu zdobywa wiedzę i
doświadczenie w pomaganiu firmom w
stawaniu się widocznym. Oferta firmy obejmuje
produkcję plansz, szyldów, reklam
podświetlanych, a także oklejanie pojazdów,
wydruk banerów, plakatów, obrazów na płótnie,
fototapet oraz projektowaniem wnętrz.

Centrum Integracji Społecznej
POSTIS

ul. Warsztatowa 3

10 - 20%

Firma świadczy usługi poligraficzne
tj. skanowanie, wydruki plakatów, ulotek,
fotoksiążek oraz fotoalbumów.
Poza działalnością poligraficzną firma świadczy
również usługi związane ze sprzątaniem
i koszeniem.

EPMA Aneta Mikulska

ul. Kosynierów 21/27

20% w pierwszych trzech
miesiącach obsługi,
następnie 5% na stałe

Biuro Rachunkowe oferuje pełną obsługę
księgową i kadrową firm, rozliczenia podatków
PIT, CIT, VAT, prowadzenie spraw
pracowniczych, ZUS i PFRON.

MDR Biuro Rachunkowe

ul. Niepodległości 11

10% na pierwsze 6 m-cy
świadczenia usługi
księgowej

Biuro rachunkowe prowadzi kompleksową
obsługę firm oraz jednoosobowych działalności
gospodarczych. Posiada licencję Ministra
Finansów oraz prowadzi usługi w zakresie
prowadzenia Książki Przychodów
i Rozchodów, Ksiąg Handlowych, Ryczałtu
Ewidencjonowanego, rozliczenia z Urzędem
Skarbowym.
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