
Partnerzy KDR  - Wołomin i okolice
Źródło:https://empatia.mpips.gov.pl/kdr 

1. Kraina Urwisów
UL. MATEJKI, 05-200 WOŁOMIN, MIASTO 
10 % zniżki dla posiadaczy KDR na wejścia indywidualne w tygodniu oraz w 
weekend, 5 % zniżki na imprezę urodzinową, 5 zł zniżki na karnety wejść na salę 
( na każdy karnet) zniżka nie łączy się z innymi upustami 

2. „OLEŃKA” Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona I Stanisław Pietruk
AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 132, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. 
MAZOWIECKIE
Zniżka w wysokości 5% na zakupy detaliczne uwzględnia cały, nieprzeceniony 
asortyment dostępny w hurtowni. Zniżka nie łączy się z kuponami rabatowymi, 
przecenami, promocjami i wyprzedażami.  

3. „ROWERY Z DUSZĄ” Martyna Wiśniewska
UL. DOLNA, 05-220 ZIELONKA, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
Rabat 15% na cały asortyment (rowery, akcesoria, części) oraz usługi serwisowe w 
sklepie stacjonarnym. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. 

4. 5.10.15.
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 05-270 MARKI, woj. MAZOWIECKIE 
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/akcjami 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. 

5. ALAB Laboratoria SP. z o.o
POWSTAŃCÓW, 05-091 ZĄBKI, woj. MAZOWIECKIE 
UL. WIOSENNA, 05-091 ZĄBKI, woj. MAZOWIECKIE
 1. Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do 15% zniżki na wszystkie 
badania laboratoryjne wykonywane przez Partnera.



2. Ulga nie łączy się z innymi promocjami
6. BAR NA KAŻDĄ KIESZEŃ

UL. KOŚCIELNA, 05-200 WOŁOMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
Zniżka 10% na menu z wyłączeniem dania dnia 

7. ANNA
05-255 BORKI, WIEŚ, woj. MAZOWIECKIE
6% zniżki dla posiadaczy KDR na wszystkie produkty oferowane w sklepie ANNA 
(wyłączone ze szczególnych uprawnień są produkty tytoniowe, alkohol, bilety) 
zniżka nie łączy się z innymi upustami  

8. BUD-INSPIRO Andrzej Bobrowski
UL. POWSTAŃCÓW, 05-091 ZĄBKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
http://budinspiro.pl/ 
7% zniżki na płytki podłogowe, mozaiki, deskę bambusową, podłogę winylową firmy
Midas oraz ogrzewanie ścienne – Walltherm, a także farbę podkładową ekranującą 
pole elektromagnetyczne NoEM 

9. CARREFOUR WOŁOMIN
GEODETÓW, 05-200 WOŁOMIN, woj. MAZOWIECKIE
10% - Zniżka do 10 % za całość zakupów we wszystkie dni tygodnia w postaci e-
kuponu na okaziciela, przy dokonaniu w sklepie jednorazowo zakupów za min. 50 
zł, po uwzględnieniu innych rabatów oraz okazaniu w kasie aktywnej Karty Dużej 
Rodziny (nie później niż w momencie zakończenia skanowania kodów kreskowych 
przez kasjera). Istnieje możliwość zrealizowania kilku e-kuponów jednocześnie 
(maks. 10 sztuk), jednakże łącznie przyznany rabat nie może przekroczyć 90 % 
wartości zakupu. E-kupon nie jest realizowany w przypadku zakupu: paliwa, 
papierosów, doładowania tel. pre-paid, płatności w kasach w ramach programu 
Twoje Rachunki, alkoholu (w tym piwa). Program nie łączy się z kuponami 
rabatowymi 10% na zakupy dostępnymi w aplikacji "Mój Carrefour". Wartości e-
kuponów: od 50,00 do 99,99 zł - e-kupon o wartości do 5 zł; od 100,00 do 149,99 zł 
- e-kupon o wartości do 10 zł; od 150,00 do 199,99 zł - e-kupon o wartości do 15 zł; 
od 200,00 do 249,99 zł - e-kupon o wartości do 20 zł; od 250,00 do 299,99 zł - e-
kupon o wartości do 25 zł; powyżej 300,00 zł - e-kupon o wartości 30 zł. 

10. CATERING Pawłowscy
AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. 
MAZOWIECKIE 
tel. 503 062 339 
http://cateringpawlowscy.pl/ 
1)5% zniżki dla posiadaczy KDR na całe menu oferowane przez Catering 
Pawłowscy http://cateringpawlowscy.pl/
2) zniżka nie łączy się z innymi upustami 

11.  CENTRUM KREATYWNOŚCI I ZABAWY „KÓŁKO I KRZYŻYK”
UL. SIENKIEWICZA, 05-200 WOŁOMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
https://matplaneta.pl 
 10 % zniżki dla posiadaczy KDR na zajęcia pozalekcyjne - matplaneta, 
robotyka,Musical babies i eksperymenty oferowane przez Centrum Kreatywności i 
Zabawy „Kółko i Krzyżyk”, https://matplaneta.pl 5% zniżki na urodziny, 10% zniżki 
na półkolonie letnie i zimowe, zniżka nie łączy się z innymi upustami 

12.  CENTRUM MEDYCZNE „LECZY-MED”
UL. IGNACEGO KRASICKIEGO, 05-091 ZĄBKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
Tel. 504040561 
www.leczymed.pl 
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5% rabat na konsultacje specjalistyczne, lekarskie. 
13.  CENRTUM STOMATOLOGICZNE „DEMED S.C” Katarzyna Justyne Czechowska, 

Tomasz Czechowski
UL. WARSZAWSKA, 05-200 WOŁOMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
centrumdemed.pl 
1.10 % na zabiegi profilaktyczne jamy ustnej (w tym także wybielanie). 2. 5% zniżki 
na pozostałe usługi świadczone przez placówkę (ulgi nie łączą się z innymi 
promocjami). 3. 5% - ortodoncja, implanty, protetyka . Z ulg może skorzystać każdy 
członek rodziny posiadający KDR 

14.  CENTRUM VIA VITA Justyna Lewandowska
UL. 11 LISTOPADA, 05-091 ZĄBKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
Tel. 504152545 
www.viavita.pl 
Dla osób z Kartą Dużej Rodziny 10% zniżki na wszystkie usługi w Centrum Via Vita 
znajdujące się na stronie http://www.viavita.pl/oferta (m.in. konsultacje 
psychologiczne, psychoterapia indywidualna, par, grupowa, diagnostyka dzieci i 
młodzieży, konsultacje psychiatryczne, seksuolog). Zniżka nie obejmuje badań 
psychotechnicznych i usług firm zewnętrznych działających na terenie Centrum. 

15.  Chwalibóg Motors (Ssangyoung Motore Polska Sp.z o.o)
UL. FABRYCZNA 97, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
Tel. 22 498 56 05 
www.ssangyong.pl 
1. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje rabat na zakup nowych 
samochodów marki SsangYong: a) Modele Rodius, Rexton, Actyon Sports - 12%., 
b) Modele Tivoli i Korando 8%. 2. Rabaty naliczane są od cen podstawowych. 3. 
Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny może skorzystać z rabatu raz w roku, co 
oznacza, że okres pomiędzy kolejnymi zakupami nie może być krótszy niż 1 rok. 4. 
Rabat, o którym mowa w pkt 1 nie łączy się z innymi: zniżkami, rabatami i 
promocjami Partnera. 

16.  DOMOTEKA Centrum Wyposażenia Wnętrz. Salon osłon okiennych & OUTDOOR
MALBORSKA, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
www.domosystem.pl 
Dla posiadaczy KDR 10% rabat na cały asortyment w sklepach (min . rolety 
zewnętrzne osłony dzienne typu: rolety materiałowe, plisy, żaluzje aluminiowe i 
drewniane moskitiery, verticale, meble Domo-Design) 

17.  Fabryka Wołomin  VISION EXPRESS
UL. GEODETÓW, 05-200 WOŁOMIN, woj. MAZOWIECKIE 
22 290 33 62 
www.visionexpress.pl 
20% zniżki na kompletną parę okularów korekcyjnych1.otrzymają 20% zniżki na 
kompletną parę okularów (oprawa i szkła); zniżka będzie łączyła się wyłącznie z 
akcją „kompletna para za 99zł”; 2.otrzymają 20% zniżki na dowolne okulary 
przeciwsłoneczne. 3.otrzymają 20% zniżki na dowolne opakowanie soczewek 
kontaktowych marki iWear. 4.będą uprawnieni do badania wzroku w cenie 9 zł bez 
konieczności zakupu kompletnej pary okularów; 

18.  FIT COOKER
UL. KOSYNIERÓW, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
Tel. 535 205 472 
https://www.fitcooker.pl/ 
1) 15% zniżki na zamówienie wybranych diet dla minimum trzech osób na minimum
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7 dni każdej diety 
2) 10% zniżki na wybraną dietę dla jednej osoby 

19.  Gabinet Logopedyczny „Giętki Język”
UL. OBROŃCÓW, 05-091 ZĄBKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
Tel. 662 636 650 
www.gietkijezyk.pl 
1) 10% rabatu na wszystkie usługi 
2) 30% rabatu na diagnozę logopedyczną (wywiad + badanie logopedyczne) 

20.  Górajka Foto Studio
UL. WIEJSKA, 05-220 ZIELONKA, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
Tel. 602 360 601 
http://www.gorajka.pl/ 
17% zniżki na sesje zdjęciowe (rodzinne, biznesowe, wizerunkowe, dziecięce) 

21.  HORSELAND
JÓZEFIN, 05-326 POŚWIĘTNE, WIEŚ, woj. MAZOWIECKIE 
8 % zniżki dla posiadaczy KDR na indywidualne jazdy konne i weekend w siodle, 
zniżka nie łączy się z innymi upustami 

22.  JUNIOR Obuwie Dziecięce Roma Bartkiewicz
UL. KOŚCIELNA, 05-200 WOŁOMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
UL. LECHA FALANDYSZA, 05-250 RADZYMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
Tel. 661 010 178 
Rabat 5% na obuwie sezonowe i okolicznościowe, rabat 7% na obuwie korekcyjne i
ortopedyczne, Rabaty nie łączą się z innymi promocjami 

23. KANCELARIA PRAWNA Kobyłka
UL. WARSZAWSKA, 05-230 KOBYŁKA, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
 1) 25% zniżki dla posiadaczy KDR na wszystkie porady prawne oferowane przez 
Kancelarię Prawną Kobyłka, http://ikgp.pl/o-nas/ 2) 30% zniżki na pisanie pism w 
każdej sprawie rodzinnej i w sprawach administracyjnych dotyczących spraw 
rodzinnych, 3) zniżka nie łączy się z innymi upustami 

24. Kawiarnia ORLA CAFE
UL. ORLA, 05-091 ZĄBKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
22 258 25 78  
5% rabatu na cały asortyment. Rabat nie łączy się z innymi promocjami 

25. Kołacz NA OKRĄGŁO
POWSTAŃCÓW, 05-091 ZĄBKI, woj. MAZOWIECKIE
GEODETÓW, 05-200 WOŁOMIN, woj. MAZOWIECKIE 
533-533-218 
Dla posiadaczy KDR 10% rabatu na cały asortyment firm: Lodolandia, Bafra Kebab 
i Kołacz na Okrągło. Promocje nie będą łączyły się. 

26.  KSIĘGARNIA ORLA Piotr Orłowski
ORLA , 05-091 ZĄBKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
www.ksiegarniaorla.pl
 5% rabatu na cały asortyment. Rabat nie łączy się z innymi promocjami 

27.  KSIĘGARNIA ŚWIAT KSIĄŻKI
UL. GEODETÓW, 05-000 WOŁOMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
 www.swiatksiazki.pl 
20% zniżki na książki i audiobooki (z wyłączeniem podręczników); 20% rabat na art.
szkolne i art. papiernicze; rabaty obowiązują od cen regularnych; rabaty nie 
przysługują na produkty objęte promocjami i akcjami specjalnymi 

28.  LABORATORIUM I PP SYNEVO
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GDYŃSKA, 05-200 WOŁOMIN, woj. MAZOWIECKIE
Tel. 221202400 
25% rabatu dla posiadaczy KDR na wszystkie badania podstawowe. 

29.  LM SP. Z O.O.
UL. 1 MAJA, 05-200 WOŁOMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
Tel.. 22 678 08 80 
http://www.motoricus.com/ 
10% rabatu na usługi wykonane w serwisie samochodowym (nie dotyczy ceny 
części) 

30.  LODOLANDIA
POWSTAŃCÓW, 05-091 ZĄBKI, woj. MAZOWIECKIE 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 05-270 MARKI, woj. MAZOWIECKIE 
Tel. 533-533-186 
www.lodolandia.pl 
Dla posiadaczy KDR 10% rabatu na cały asortyment firm: Lodolandia, Bafra Kebab 
i Kołacz na Okrągło. Promocje nie będą łączyły się. 

31.  LODZIARNIO – KAWIARNIA GRYCAN Lody od Pokoleń
AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. 
MAZOWIECKIE 
1)5% zniżki dla posiadaczy KDR na cały asortyment oferowany na miejscu we 
wszystkich Lodziarnio-Kawiarniach Grycan Lody od Pokoleń, https://grycan.pl/ 
2)zniżka nie obowiązuje na specjalne zamówienia z odbiorem w innym dniu, 
3)zniżka nie łączy się z innymi promocjami i upustami 

32.  LOTOS stacja paliw
JANA PAWŁA II 195, 05-250 RADZYMIN, woj. MAZOWIECKIE
EMILIANÓW, 05-250 EMILIANÓW, woj. MAZOWIECKIE 
FABRYCZNA 107, 05-270 MARKI, woj. MAZOWIECKIE
Tel. 519075979 
http://www.lotos.pl/ 
rabat 8 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). 

33.  MB POLSKA Sp. z o.o Funny Hippo
UL. WIERZBOWA, 05-230 KOBYŁKA, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
tel.790-023-103 
20% rabatu na wejście do sali zabaw na 3 dziecko, 50% rabatu na wejście do sali 
zabaw na 4 i kolejne dziecko 

34.  MEDION Mariusz Smolewski
OS. SŁONECZNA, 05-200 WOŁOMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
Tel. 502-343-053 
zniżka 20% na wszystkie usługi firmy 

35.  Mobilny Fryzjer Kinga Bancerz 
UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 05-091 ZĄBKI, MIASTO, woj. 
MAZOWIECKIE
tel. 733 050 060 
https://mobilny-fryzjer.waw.pl/ 
1) 10% zniżki na koloryzację, Balayage, Ombre 
2) 10% zniżki na Balayage + cięcie + modelowanie oraz Kolor + cięcie + 
modelowanie i Dekoloryzacja + nowy kolor + cięcie 
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36. MOJE AUCHAN
WYSZYŃSKIEGO, 05-220 ZIELONKA, woj. MAZOWIECKIE
 www.auchan.pl 
10% - 1. Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do 10 % rabatu na zakup 
produktów spożywczych i przemysłowych w tym produktów objętych innymi 
promocjami. 2. Rabat nie obejmuje: papierosów i akcesoriów do papierosów 
(zapalniczki, zapałki, itp..), pracy, doładowań telefonicznych oraz płatności 
dokonywanych w kasach w ramach programu "Twoje Rachunki". 3. Rabat nie łączy 
się z innymi kartami rabatowymi. 4. Wprowadza się limit wartości zakupów objętych
rabatem, o którym mowa w ust. 1 powyżej w wysokości 2000 zł miesięcznie dla 
jednej Karty Dużej Rodziny. 

37.  Monika Żarska Gospodarstwo Agroturystyczne HORSELAND
JÓZEFIN, 05-326 POŚWIĘTNE, WIEŚ, woj. MAZOWIECKIE 
8 % zniżki dla posiadaczy KDR na indywidualne jazdy konne i weekend w siodle, 
zniżka nie łączy się z innymi upustami 

38. MONIQ STYLE (MONIKA & KAMIL CONSULTING KAMIL KRĄŻEK)
UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
TEL. 792-363-337 
https://www.facebook.com/moniq-style-131905500886724/ 
20% zniżki na usługi firmy 

39.  NASZ SUKCES AGATA RAJCHEL
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
Tel. 531614015 
plisy-rolety.pl 
Rabat w wysokości 10% na zakup wszystkich produktów do dekoracji okien: rolet, 
plis, moskitier, żaluzji, markiz, verticali. Rabat łączy się z innymi promocjami. 

40.  BANK POLSKI PKO BP
1) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem 
Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
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 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 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. 

41.  CREDIT AGRICOLE
Oferta Credit Agricole BP dedykowana dla klientów z KDR : 1) Konto - opłata 

http://plisy-rolety.pl/
https://www.facebook.com/MoniQ-Style-131905500886724/
http://www.auchan.pl/


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 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%   

42.  PZU
LEGIONÓW, 05-200 WOŁOMIN, woj. MAZOWIECKIE
tel. 22-308-48-73 
www.pzu.pl 
1) 10% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Dom. 
2)10% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Wojażer. 

43.  OPTYK GRZYMAŁA
UL. KOLEJOWA, 05-220 ZIELONKA, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
https://www.facebook.com/optykgrzymala/ 
1)50 zł zniżki dla posiadaczy KDR od całości zamówienia przy zakupie kompletnych
okularów oferowanych w Salonie Optyk Grzymała, 
https://www.facebook.com/optykgrzymala/ 2)zniżka nie łączy się z innymi 
promocjami i upustami 

44.  ORANGE
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 /m-c; 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. 

45.  ORLEN
1) Rabat 8 gr przy zakupie 1 litra zwykłego paliwa, 2) Rabat 10 gr przy zakupie 1 

https://www.facebook.com/optykgrzymala/
http://www.pzu.pl/


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. 

46.  PAWEŁ ROZBICKI
UL. LEGIONÓW, 05-200 WOŁOMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
5 % zniżki dla posiadaczy KDR na czesne w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II 
stopnia im. Witolda Lutosławskiego, cykl 4 letni i cykl 6 letni , wydział instrumentalny
i wydział wokalny zniżka nie łączy się z innymi upustami 

47.  OPTYK KOBYLEOKO
UL. NAPOLEONA, 05-230 KOBYŁKA, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
tel. 667030430 
20% rabatu na zakup gotowego produktu (szkła okularowe + oprawka) 

48.  PHU DELIKATESY H.D.M. S.C. MARIUSZ NIEGOWSKI, DARIUSZ NIEGOWSKI
UL.BORYNY, 05-200 HELENÓW, WIEŚ, woj. MAZOWIECKIE 
tel. 500293075 
https://www.facebook.com/topazexpresshelenow/ 
5% rabatu na zakupy w sklepie, z wyłączeniem alkoholu, papierosów, doładowań 
prepaid, zniżka nie łączy się z innymi promocjami i upustami. 

49.  PIOTR I PAWEŁ
 www.piotripawel.pl 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny są upoważnieni do otrzymania 5% rabatu przy 
jednorazowym zakupie (1 paragon) bez kwoty minimalnej we wszystkich 
Supermarketach ""Piotr i Paweł" Spółka Akcyjna" na terenie całego kraju oraz w 
sklepie internetowym www.e-piotripawel.pl. 

50.  PRALNIA 5ASEC 
UL. PIŁSUDSKIEGO 1, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
www.5asec.pl 
Zniżka 20% na wszystkie usługi w pralniach 5asec. Rabat nie łączy się z innymi 
promocjami i rabatami. 

51.  PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. WITOLDA 
LUTOWSKIEGO
UL. LEGIONÓW, 05-200 WOŁOMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
5 % zniżki dla posiadaczy KDR na czesne w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II 
stopnia im. Witolda Lutosławskiego, cykl 4 letni i cykl 6 letni , wydział instrumentalny
i wydział wokalny zniżka nie łączy się z innymi upustami 

52.  PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA AD ASTRA
 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. 
MAZOWIECKIE 
1)10% zniżki dla posiadaczy KDR na czesne w szkole i przedszkolu Ad Astra, 
http://www.gwiazdeczki.waw.pl/kontakt http://adastramarki.edu.pl/0/ 2)zniżka będzie
obowiązywać miesiąc od zgłoszenia posiadacza KDR, 3)zniżka nie łączy się z 
innymi upustami 

53.  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE TEDDY
MYŚLIWSKA, 05-250 RADZYMIN, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
Tel. 531704405 
www.przedszkoleteddy.pl 
Zniesienie opłat za dodatkowe godziny (ponad 5 godzin dziennie) dla posiadaczy 

http://www.przedszkoleteddy.pl/
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KDR 
54.  ROCK-COLLECTION OUTLET PRIMA PARK MARKI

AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. 
MAZOWIECKIE
tel. 606461309
www.rock-collection.pl
10% na cały asortyment 

55.  SALON PLAY
www.play.pl 
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 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 

56.  SHEL STACJA PALIW
20% - • 8gr na paliwa podstawowe ( Shell FuelSave 95, Shell FuelSave diesel) • 
10gr na paliwa premium ( Shell V-Power 95, Shell V-Power diesel, Shell V-Power 
racing • 3gr na LPG ( Shell Autogas) • Wawel czekolada 100 g ( gorzka, mleczna, 
kasztanki, malaga, tikitaki, krówkowa) , cena regularna 4,99 zł, cena KDR 3,99zł , 
zniżka KDR 20% • Hot dog z parówką 130g , cena regularna 4,99 zł, cena KDR 
3,99 zł, znizka KDR 20% • Woda deli2go ( gazowna , niegazowana) , cena 
regularna 2,35zł, cena KDR 1,89 zł , znizka KDR 20% • Pepsi 0,5 l , Pepsi Max 0,5 l
, cena regularna 4,49, cena KDR 3,59, znizka KDR 20% 

57.  SKLEP COMFORTBE-SOFTBE-MARKI
UL. GENERAŁA ZAJĄCZKA 26, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
www.comfortbe.pl 
1) 10 zniżki na cały asortyment Partnera, zarówno w sklepach stacjonaranych jak i 
w sklepie internetowym.
2) zniżka łączy się z innymi aktualnymi promocjami i zniżkami 

58.  STOISKO Z OBUWIEM AURELKA
AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 05-270 MARKI, MIASTO, woj. 
MAZOWIECKIE
www.aurelka.pl 
Rabat w wysokości 5% na zakup obuwia Aurelka. Rabat łączy się z innymi 
promocjami. 

59.  STUDIO NAUCZANIA MATHRIDES ZĄBKI
UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI, 05-091 ZĄBKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
tel. 502 329 357 

http://www.aurelka.pl/
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www.mathriders.pl 
100 zł zniżki za roczny kurs nauki matematyki metodą MathRiders w Centrum 
Nauczania MathRiders dla każdego dziecka z KDR 

60.  SZKÓŁKA PŁYWACKA SPLASH
UL. KORSAKA, 05-200 WOŁOMIN, MIASTO,  woj. MAZOWIECKIE
1)10% zniżki dla posiadaczy KDR na naukę pływania i rehabilitację oferowaną 
przez Szkółkę pływacką Splash, http://osir.wolomin.pl/zmiana-sposobu-zapisow-na-
indywidualna-nauke-plywania/ 2) zniżka nie łączy się z innymi upustami 

61.  T-MOBILE S.A
www.t-mobile.pl 
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.t-mobile.pl. 

62.  TORCIKOWE INSPIRACJE PRACOWNIA TORTÓW ARTYSTYCZNYCH
PIŁSUDSKIEGO, 05-260 MARKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE
tel. 577-644-850 
http://torcikowe-inspiracje-pracownia-tortow.business.site/ 
5% zniżki na usługi 

63. . W. KRUK
AL. PIŁSUDSKIEGO, 05-270 WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE 
www.wkruk.pl 
10% na biżuterię, 5% na zegarki (rabat udzielany jest od cen regularnych) 

64.  KINO HELIOS
GEODETÓW, 05-200 WOŁOMIN, woj. MAZOWIECKIE
 1) Zniżka na bilet do kina w wysokości 20% od ceny regularnej we wszystkie dni 
tygodnia z wyjątkiem wtorku. Zniżka nie dotyczy okularów 3D. Posiadacze Karty 
Dużej Rodziny uprawnieni są do nabycia wyłącznie 1 biletu na 1 Kartę. 2) Zniżka na
napoje z dystrybutora do wyboru: 7up, Pepsi, Pepsi Light, ICE TEA, Mirinda w 
wysokości 20% od ceny regularnej we wszystkie dni tygodnia. Posiadacze Karty 
Dużej Rodziny uprawnieni są do nabycia wyłącznie 1 napoju na 1 Kartę. 3) Zniżka 
na popcorn w wysokości 20% od ceny regularnej we wszystkie dni tygodnia. - 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do nabycia wyłącznie 1 porcji 
popcornu na 1 Kartę. 4) Zniżka na nachos w wysokości 20% od ceny regularnej we 
wszystkie dni tygodnia. Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do nabycia 
wyłącznie 1 porcji nachos na 1 Kartę. 5) Zniżka na kawę w wysokości 20% od ceny 
regularnej w Helios Cafe we wszystkie dni tygodnia. Posiadacze Karty Dużej 
Rodziny uprawnieni są do nabycia wyłącznie 1 kawy na 1 Kartę. Zniżka możliwa 
jest do zrealizowania w kinach, w których Helios Cafe jest ich częścią. Zniżka nie 
dotyczy zestawów: kawa + ciastko. 6) Zniżki wymienione w pkt 1-5 nie łączą się z 
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innymi promocjami Partnera, nie obowiązują na wydarzenia specjalne. 7) Zniżka 
wymieniona w pkt 1 nie obowiązuje na: seanse filmowe rozpoczynające się do 
13.30 od poniedziałku do piątku (o ile cennik regularny wyróżnia ten zakres); bilet 
rodzinny, bilet grupowy, szkolny i kupon. 8) Zniżki wymienione w pkt 2,3 i 4 nie 
dotyczą zestawów barowych. 9) Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do 
skorzystania ze zniżek wymienionych w pkt 1-5 wyłącznie 1 raz dziennie. 

65.  „PUPECZKOWO”
UL. DZIKA, 05-091 ZĄBKI, MIASTO, woj. MAZOWIECKIE 
www.pupeczkowo.pl
1)10% rabatu na produkty marek: Ecodidi, Kokosi, Nanolo, Mommy Mouse, Petit 
Lulu i Bamboolik 
2)15% zniżki na produkty aloesowe marki Forever. 
3)5% rabatu na cały asortyment sklepu 

66. WRZUCDOBOXA.PL
UL. GEN. OTTOKARA BRZOZY-BRZEZINY, 05-220 ZIELONKA, MIASTO, woj. 
MAZOWIECKIE 
http://www.wrzucdoboxa.pl/ 
20 zł zniżki dla posiadaczy KDR na wypożyczenie sprzętu (np. bagażników, boxów 
dachowych), http://www.wrzucdoboxa.pl/, zniżka nie łączy się z innymi promocjami i
upustami 
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