
 

 

Targ Chiński Szanghaj firma przyjazna starszym ludziom, godna zaufania. Panuje w niej miła atmosfera. Firma otrzymała w roku 

2017/2018 złoty i srebrny certyfikat wydany przez Centrum Badania Opinii Klienta. 

 

Adres: 

ul. Daszyńskiego 17 

28-300 Jędrzejów 

 

Ulgi, zniżki: 

 20% zniżki na odzież damską, 

 20% zniżki na obuwie damskie. 

Okres 

bonifikaty: 

od 01.09.2018 

roku do 

odwołania 

 

Salon fryzjerski KREATOR ma dobrą lokalizację, ponieważ znajduje się blisko rynku i posiada parking.  

W salonie panuje bardzo miła i rodzinna atmosfera. Firma stara się spełniać oczekiwania wszystkich klientów. Bierze udział  

w najnowszych trendach szkoleń. 

 

Adres: 

ul. Przypkowskiego 3 

28-300 Jędrzejów 

 

Ulgi, zniżki: 

 10 % zniżki na trwałą ondulację, 

 20 % zniżki na strzyżenie damskie, 

 20 % zniżki na strzyżenie męskie. 

 

Okres 

bonifikaty: 

od 01.09.2018 

roku do 

odwołania 

 

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. działa nieprzerwanie od 1992 roku i stanowi jeden z 

największych skarbów i atrakcji turystycznych ziemi świętokrzyskiej, przyciągając turystów z Polski i zagranicy. Prowadząc ruch 

turystyczny jest przyjazna seniorom i udziela zniżek na pociągi rozkładowe i na zamówienie. 



Adres: 

ul. Dojazd 1 

28-300 Jędrzejów 

 

ciuchcia.eu 

Ulgi, zniżki: 

 33 % zniżki na indywidualne przejazdy, 

 25 % zniżki na pociągi na zamówienie. 

 

Okres 

bonifikaty: 

od 01.09.2018 

roku do 

odwołania 

 

Audiofon Sp. z o.o. S.k. firma założona w 1991 roku była jedną z pierwszych tego typu firm w Polsce. Posiada nowoczesny sprzęt 

diagnostyczny  

i najwyższej jakości aparaty słuchowe. W firmie Audiofon wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie zbadać swój słuch i uzyskać 

fachową poradę na temat sposobów kompensowania ubytków słuchu – bezpłatnie i bez zobowiązań. 

 

Adres: 

ul. 11 Listopada 30 

28-300 Jędrzejów 

https://audiofon.com.pl/ 

Ulgi, zniżki: 

 bezpłatna diagnostyka słuchu  

i konsultacja audioprotetyczna, 

 bezpłatne dopasowanie aparatów słuchowych, 

 bezpłatne wypożyczenie aparatów słuchowych na okres 

testowania, 

 pięcioletnia, bezpłatna opieka audioprotetyczna                               

i przeglądy aparatów słuchowych po zakupie, 

 25 % zniżki na zakup baterii, 

 25 % zniżki na zakup filtrów  

i akcesoriów pielęgnacyjnych. 

Okres 

bonifikaty: 

od 01.09.2018 

roku do 

odwołania 



 

 

Salon „Hollywood” firma funkcjonuje od 16 lat. Przystosowana jest dla osób starszych i niepełnosprawnych. W zakładzie panuje 

miła i przyjemna atmosfera. 

 

Adres: 

ul. Chrobrego 17 

28-300 Jędrzejów 

 

Ulgi, zniżki: 

 20 % zniżki na wszystkie usługi wykonywane w salonie  

. 

Okres 

bonifikaty: 

od 01.09.2018 

roku do 

odwołania 

 

Pływalnia Miejska w Jędrzejowie funkcjonuje od 18 lat. Korzystając z usług można nauczyć się pływać na zajęciach 

indywidualnych lub grupowych, zrelaksować się i wypocząć w saunie przy dźwiękach spokojnej muzyki oraz można skorzystać z 

boiska do piłki plażowej i kortów tenisowych. 

 

Adres: 

ul. Przypkowskiego 43 

28-300 Jędrzejów 

 

www.plywalniajedrzejow.pl 

Ulgi, zniżki: 

 50 % zniżki na bilet wstępu ulgowy na 1 godzinę 

pływania, 

 50 % zniżki na karnet ulgowy 12 godzinny pływania, 

 50 % zniżki na bilet wstępu do sauny na 1 godzinę dla 1 

osoby, 

 50 % zniżki na bilet wstępu do sauny na ½ godziny dla 1 

osoby, 

Okres 

bonifikaty: 

od 01.09.2018 

roku do 

odwołania 



 50 % zniżki na karnet 2- miesięczny – korzystanie  

z sauny- 12 wejść 30- minutowych, 

 50 % zniżki na bilet kompleksowy 1 godzina pływania, 

30 minut sauny. 

 

 

Kancelaria Gocal polska firma prawnicza, wyłącznie z polskim kapitałem. Świadczy usługi od 2009 roku. Gocal to 

nowoczesna odpowiedź na klienta potrzeby. Firma dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, w wygodny oraz łatwo dostępny sposób 

upraszcza niezbędne formalności. W trosce o klienta satysfakcję stale podnoszona jest jakość usług. Firma  dokłada wszelkich 

starań, by wspólnie opracować rozwiązanie, które będzie dla klienta najkorzystniejsze. Oferuje usługi adwokatów, radców prawnych 

i innych specjalistów z wszelkich dziedzin prawa. 

 

Adres: 

ul. 11 Listopada 45 

28-300 Jędrzejów 

 

www.gocal.eu 

Ulgi, zniżki: 

 100% zniżki na porady prawne w zakresie 

odszkodowań, 

 10% zniżki na porady prawne. 

Okres 

bonifikaty: 

od 01.09.2018 

roku do 

odwołania 

 

Księgarnia Grażyna  Śpiewak w księgarni znajduje się duży wybór książek, artykułów szkolnych i dział biżuterii. Księgarnia 

oferuje klientom rewelacyjną jakość produktów oraz miłą i oddaną obsługę. 

 

Adres: 

ul. Przypkowskiego 45 

28-300 Jędrzejów 

Ulgi, zniżki: 

 10% zniżki na książki, 

 10% zniżki na artykuły papiernicze, 

 10% zniżki na wybrane zabawki. 

Okres 

bonifikaty: 



od 01.09.2018 

roku do 

odwołania 

 

Gabinet Rehabilitacji KARMED zajmuje się leczeniem pacjentów z różnymi dolegliwościami i dysfunkcjami narządu ruchu.                   

W pracy z pacjentem wykorzystywane są nowoczesne i cenione metody stosowane  we współczesnej fizjoterapii i rehabilitacji. 

Rehabilitacja zawsze prowadzona jest w sposób indywidualny. 

 

Adres: 

ul. Kielecka 20 

28-300 Jędrzejów 

 

www.karmed.eu 

Ulgi, zniżki: 

 masaż mechaniczny ( 15 min) na fotelu masującym do 

każdego zabiegu gratis. 

Okres 

bonifikaty: 

od 01.09.2018 

roku do 

odwołania 
 


