
 Lista przedsiębiorców wspierających program Suwalska „RODZINA PLUS” 

 

Nazwa podmiotu Adres 
Wysokość 

upustu 
Na co przyznany upust 

SAN STUDIO S.C.  ul. Gałaja 3 12% wyposażenie wnętrz, sprzęt do zabudowy AGD 

 

First COMPUTER ul. Waryńskiego 12 

10% laptopy 

2% - 5% komputery 

5% - 10% inne towary 
 

Sklep "MICHAŁEK" ul. Minkiewicza 29 10% odzież 

 

Salon optyczny 

VISION EXPRESS 
ul. Dwernickiego 15 

15%* 
komplet okularów korekcyjnych, 

*zniżka nie kumuluje się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez VISION 

EXPRESS 

 badanie wzroku przy zakupie okularów - 9 zł  
 

LINOFLOOR 
D.H. „Arkadia”  

ul. Noniewicza 42a 
10% 

Wykładziny dywanowe, elastyczne, dywany wełniane, syntetyczne, 

chodniki syntetyczne, wycieraczki, karnisze, rolety, dywaniki 

łazienkowe  
 

PHT „WIECH” 

Sklep obuwniczy 

ul. Chłodna 1 

Promenada – I piętro 
10% występujące w sklepie obuwie, torby, akcesoria obuwnicze  

 

Cinema Lumiere 
ul. Dwernickiego 15 

CHR Suwałki Plaza 
- 

stała cena biletu przez cały tydzień: 

18 zł – (2D) 

19 zł – (3D) 
Posiadacz karty „Suwalska RODZINA PLUS” musi mieć ze sobą dokument 

tożsamości 
 

Centrum Edukacji  

Paroli Junior  

Anna Tyczkowska 

ul. Dmowskiego 2 

tel. 660-44-33-80 
10% 

kursy językowe (angielski, niemiecki) dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych, zajęcia artystyczne dla dzieci (5-12 lat) 

 

MEBLE KIER 

Paweł Borkowski 

ul. Noniewicza 42A 

D.H. „Arkadia” 
10% zakup mebli 

Księgarnia „KRUK” Noniewicza 85 c 5% cały asortyment 



 

ODEON 

Ilona Malinowska 
Modrzewiowa 3 5% 

usługi, towary nie objęte promocją, wyprzedażą. Zniżka nie dotyczy 

towarów marek tj: 4F, Regatta, Dare 2 be, Thorn, Outhorn 

 

P.W. KRAM Sp. z o.o. Sejneńska 36 10% 
na cały asortyment 

 

rabat nie dotyczy artykułów objętych promocją - wyprzedażą 
 

AVAILO Sp. z o.o. 

www.availo.pl 

tel.: 22 22 80 800 

Jasionka 954 

10% 

telefoniczna pomoc prawna 

 
zniżka na zakup pakietu Mecenas Direct oraz Mecenas Direct dla Rodziny w 

ramach których można uzyskać pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców 

prawnych i doradców podatkowych 

 

Visus Optyk T. Kościuszki 32 /2 
10% 

zakup kompletnej pary okularów  

+ badanie wzroku gratis 

5% zakup soczewek kontaktowych 

 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” 

Biuro Regionalne  

w Białymstoku 

Filia w Suwałkach 

Noniewicza 17  

 

miejsce świadczenia – 

teren woj. podlaskiego –  

we wszystkich placówkach 

oraz u współpracujących  

z nami agentów 

15% ubezpieczenia komunikacyjne 

30% ubezpieczenia majątkowe i rolne 

 

AUTO LAND POLSKA S.A. Bakałarzewska 19 1,5 – 20% 
opony, części samochodowe, odzież robocza i inne towary oferowane 

przez sklep 

 

OIL TRANSFER DEVELOPMENT  

Sp. z o.o. 
Pułaskiego 107 

0,05 zł/litr 

 
rabaty udzielane są 

kwotowo, nie 

procentowo 

benzyna bezołowiowa Pb 95,  

olej napędowy ON, gaz LPG 

w celu skorzystania z rabatu, na podstawie karty „Suwalska RODZINA 

PLUS” będzie wydawana karta lojalnościowa   

OIL TRANSFER DEVELOPMENT 

 

PROTERM 

Renisław Pomichter 
Bydgoska 5 10% 

zniżka na cały asortyment z wyłączeniem produktów promocyjnych i 

z wyprzedaży 

 



VESPO 

Anna Pomichter – Karpińska 
Bydgoska 5 

10% 

12% 

wyposażenie łazienek, meble łazienkowe 

baterie łazienkowe 

 

Przedszkole Niepubliczne „Omnibusek” Północna 26 20% comiesięczne czesne 

 

SOCATOTS Suwałki 

Iwona Ruszewska 
Elbląska 16/1 10% 

zniżka dotyczy zajęć  

Socatots – „Piłkarskie Maluszki” 

 
KARTING PLAZA 

Ewelina Taraszkiewicz 
Dwernickiego 15 10% przejazd gokartem 

 

MKS ŚLEPSK SUWAŁKI W. Polskiego 17 - 

Rodzice kupują bilet na mecz w cenie normalnej, natomiast dzieci i 

młodzież do lat 26 wchodzą na mecz bezpłatnie - po okazaniu 

legitymacji 
Dodatkowo podczas meczy funkcjonuje nieodpłatne przedszkole, w którym znajdują się dmuchańce, 

ślizgawki, basen z kulkami, samochodziki i stoliki z rysowankami. Nad bezpieczeństwem dzieci 

czuwają opiekunki z przedszkola.  

 
Majster Systemy Mocowań Joanna 

Bernat 

 

Bydgoska 27 5% 
Zniżka na cały asortyment, serwis  

i wypożyczalnię sprzętu 

 
Studio Fitnes F. Chopina 6A, lok. 8 10% 

ćwiczenia na łóżkach „Slender Life” (rehabilitacja i ćwiczenia 

wymagające usprawnienia - poza kolejnością) 

 

Epaka.pl 1 Maja 1/1 

5% przesyłki do 10 kg* 

10% przesyłki powyżej 10 kg* 

10% materiały do pakowania 
* zniżki dotyczą przesyłek nadawanych w punkcie 

 

Hippo 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe 

Pawia 7, lok 29 

25-658 Kielce 
10% 

zniżka na cały asortyment sklepu internetowego z pościelami 

hippo-sklep.pl 

poczta@hippo-sklep.pl 

 
Sklep „ORYS” 

Bożena Ostrokołowicz 
ul. Kowalskiego 17 10% 

odzież i obuwie dziecięce,  

damskie i męskie 

 



 

MK BOWLING SUWAŁKI ul. Dwernickiego 15 10% Kręgle 

 

Suwalski Klub Sportowy „Wigry” ul. Zarzecze 26 - 

Rodzice kupują bilet na mecz w cenie normalnej, natomiast dzieci  

i młodzież do lat 26 wchodzą na mecz bezpłatnie - po okazaniu  

legitymacji 
 

Salon Fryzjerski „Fabryka Fryzur” 

ul.  

Ks. J. Zawadzkiego 2  

lok. 1.3 

10% usługi fryzjerskie 

 

PKS NOVA S.A. 

Oddział w Suwałkach 
ul. W. Polskiego 100 10%* 

zniżka od aktualnej ceny biletu dla każdego członka rodziny, 

posiadacza karty „Suwalska RODZINA PLUS”, przy przejazdach 

autobusami PKS NOVA S.A. Oddział w Suwałkach, w komunikacji 

zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej na podstawie biletów 

jednorazowych 
*Zniżki nie łączą się z innymi zniżkami handlowymi i ulgami ustawowymi 

 

Haiku Studio Michał Pliszka 
Jerzego z Dąbrowy 5a 

77-300 Człuchów 
10% 

całościowe usługi internetowe oferowane przez Haiku Studio Michał 

Pliszka z wyjątkiem wcześniej już przecenionych 

http://haiku.com.pl/ 

 

Ogrodolandia 
Jerzego z Dąbrowy 5a 

77-300 Człuchów 
5% 

wszystkie produkty w sklepie internetowym Ogrodolandia z meblami 

i architekturą ogrodową. Promocje nie łączą się z innymi 

https://ogrodolandia.pl/ 
 

N. Trade S.C. 

Piotr i Lech Niteccy 

Stępińska 22 /30 

00-739 Warszawa 
5% 

wszystkie produkty w sklepie internetowym Ogrodosfera. Znizki nie 

dotyczą produktów już przecenionych 

https://ogrodosfera.pl/ 
 

Stowarzyszenie Kulturalne „KOSTROMA” 

Centrum Informacji Turystycznej 
Ks. K. Hamerszmita 16 
(Park Konstytucji 3 Maja) 

5% 
wszystkie towary dostępne w Centrum Informacji Turystycznej 

- z wyłączeniem biletów, kart wstępu i pozwoleń wędkarskich 

 

http://haiku.com.pl/
https://ogrodolandia.pl/
https://ogrodosfera.pl/

