LISTA FIRM PARTNERÓW PROGRAMU 4+ LICZNA RODZINA
15% rabatu na wejście rodzinne 2+2
28 zł za wejście 4,5h dla dzieci do lat 13
5-7 lat nauka pływania 20 zł/h
8-10 lat nauka pływania 20 zł/h
11-13 lat nauka pływania 20zł/h

1
Termy Szaflary, Szaflary os. Nowe
20

2
3
4
5

KARCMA U BORZANKA, Nowy Targ
ul. Waksmundzka 105
Pizzeria Da Grasso, Nowy Targ ul.
Kowaniec 2F
F.H. GEX, Nowy Targ ul. Rynek 15

Księgarnia Logos, Nowy Targ ul.
Długa 81

7

Szkoła Walki Yamabushi,
Ostrowsko ul. W. Orkana 52
Gospodarstwo Jeździeckie
Stanisław Buła, Łopuszna ul. Polna
12

9
10

Biuro Usług Informatycznych Shift,
Nowy Targ ul. Królowej Jadwigi 15
A

12

"Górol-Ski" Jacek Handzel Wyciąg
Narciarski "Zadział"
Handlowo-Produkcyjna
Spółdzielnia Pracy "SCH"
1) Hala Handlowa, Nowy Targ ul.
Ludźmierska 25A
2) Sklep nr 1 spożywczy, Nowy
Targ ul. Rynek 14
3) Sklep nr 5 ChemicznoKosmetyczny, Nowy Targ ul. Rynek
14
4) Sklep nr 6 Odzież-Obuwie, Nowy
Targ ul. Rynek 15

14

30% usługi serwisowe, 10% słuchawki, 5% pamięci, 10% tusze do drukowania, 3% zestawy komputerowe, 3% notebooki,
10% obudowy komputerowe
15% okluary korekcyjne, 10% okulary słoneczne, 5% soczewki kontaktowe i płyny do pielegnacji soczewek, 25% wizyta
okulistyczna, 25% badanie tomografii okulistycznej, 15% badanie pola widzenia,
10% podręczniki szkolne, 10% pomoce naukowe, 10% testy kompetencyjne, 10% wademeka, 10% artykuły papierniczne,
długopisy, pisaki itp. , 10% zeszyty, bloki, papier ksero, 10% plecaki, oprawki, worki na pantofle
15% rabatu na zajęcia jiu jitsu dla dziecka
5% rabat na indywidualną naukę jazdy konnej,
10% karnet nauki jazdy konnej

Kino Tatry, Nowy Targ ul.
J.Kazimierza 17
Księgarnia Emaus, Nowy targ ul.
Św. Katarzyny 1

11

13

20% pizza duża i mała

Zakład Optyczny Maria Kruk, Nowy
Targ ul. Krzywa 7

6

8

10 % dania z karty, 10% napoje

AVALIO Sp. z o.o.

10% rabatu na bilety kinowe
10% podręczniki szkolne, 10% pomoce naukowe, 10% testy kompetencyjne, 10% wademeka, 10% artykuły papierniczne,
długopisy, pisaki itp. , 10% zeszyty, bloki, papier ksero, 10% plecaki, oprawki, worki na pantofle
5% rabat na komputery stacjonarne, drukarki,
3% na notebooki z wyjątkiem egzemplarzy promocyjnych,
10% na materiały eksploatacyjne,
10% na usługi
20% rabatu na naukę jazdy na nartach i snowboardzie,
20% na wypożyczanie sprzętu sportowego

Wydanie kart stałego klienta na zakupy w wybranych placówkach spółdzielni umożliwiające uzyskanie rabatu w formie
darmowego zakupu zgodnie z regulaminem karty stałego klienta

10% rabatu na zakup pakietu MECENA DIRECT
Forma usług
Telefoniczna pomoc prawna - korzystanie z profesjonalnej porady prawnej adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
W ramach porady w jednej sprawie nasz zespół prawny przeanalizuje sprawę oraz dokumenty potrzebne do udzielenia prawidłowej porady a
będących w posiadaniu Klienta i wskaże:
-

możliwe rozwiązania - jeśli prawo przewiduje ich kilka,

-

najkorzystniejszy dla Klienta sposób rozwiązania problemu

-

podstawy prawne – Klient dowie się, jakie przepisy odnoszą się do jego sprawy,

-

instytucje prawne – organy/podmioty uprawnione/zobowiązane do podjęcia działań w danej sprawie;

-

argumenty za i przeciw - podamy, jak bronić się przed ewentualnymi zarzutami drugiej strony,

-

wzory odpowiednich pism lub gotowe dokumenty - na życzenie,

-

odpowiedzi na pytania dodatkowe

-

informacje o wysokości kosztów sądowych i procedurach w danej sprawie;

-

informacje o właściwości sądów i innych organów w danej sprawie

Zakres merytoryczny usługi
Doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa związanych z życiem prywatnym
W tym m.in.:
- prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe; testament; zachowek, przyjęcie spadku; długi spadkowe; dział spadku; podatki; inne);
- prawo dotyczące darowizn (forma darowizny, niezbędne dokumenty, opodatkowanie);
- prawo rodzinne (rozwody, alimenty, adopcje, podział majątku małżonków, intercyzy, przysposobienia);
- zabezpieczenie społeczne (emerytury; renty; dodatki do emerytur i rent; świadczenia przedemerytalne; bezrobocie; pomoc społeczna; dodatki
mieszkaniowe; inne);

- prawo lokalowe i prawo nieruchomości (najem, zamiana lokalu, dziedziczenie mieszkań, podział nieruchomości, warunki zabudowy)
- prawo pracy (rozwiązanie umowy przez pracownika; rozwiązanie umowy przez pracodawcę; urlop; czas pracy; godziny nadliczbowe; wynagrodzenie;
mobbing;
zawarcie umowy; wypadki przy pracy; delegacje; zwolnienia grupowe; BHP; praca za granicą; inne);
- wszelkie sprawy związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego (kolizje drogowe, odszkodowania ubezpieczeniowe, mandaty,
zbycie i zakup pojazdu)
- postępowanie cywilne (właściwość sądu, procedury odwoławcze);
- prawo konsumenckie (reklamacje, gwarancje, rękojmie, inne);
- prawo podatkowe (podatek: dochodowy, VAT, od spadków i darowizn, od nieruchomości; opłaty skarbowe; podwójne opodatkowanie; inne);
- prawo ubezpieczeniowe (dochodzenie roszczeń odszkodowawczych;
- prawo karne i prawo wykroczeń (np. informacje dotyczące karalności sprawców, możliwości obrony, możliwości dochodzenia roszczeń przez
pokrzywdzonych);
- prawo administracyjne i procedura administracyjna

Okres obowiązywania
możliwość wykorzystania usługi 12 miesięcy po wykorzystaniu usługa wygasa

cena po rabacie
45PLN
10% rabatu na zakup pakietu MECENA DIRECT DLA RODZINY
Forma usług
Telefoniczna pomoc prawna - korzystanie z profesjonalnej porady prawnej adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
W ramach porady w jednej sprawie nasz zespół prawny przeanalizuje sprawę oraz dokumenty potrzebne do udzielenia prawidłowej porady a
będących w posiadaniu Klienta i wskaże:
-

możliwe rozwiązania - jeśli prawo przewiduje ich kilka,

-

najkorzystniejszy dla Klienta sposób rozwiązania problemu

-

podstawy prawne – Klient dowie się, jakie przepisy odnoszą się do jego sprawy,

-

instytucje prawne – organy/podmioty uprawnione/zobowiązane do podjęcia działań w danej sprawie;

-

argumenty za i przeciw - podamy, jak bronić się przed ewentualnymi zarzutami drugiej strony,

-

wzory odpowiednich pism lub gotowe dokumenty - na życzenie,

-

odpowiedzi na pytania dodatkowe

-

informacje o wysokości kosztów sądowych i procedurach w danej sprawie;

informacje o właściwości sądów i innych organów w danej sprawie
Opracowanie umowy, pisma urzędowego, pisma procesowego do wartości przedmiotu 100.000 zł wymienionych w załączniku nr 1 dostępnym pod
adresem:
http://availo.pl/media/availo_wykaz_uslug.pdf
W tym między innymi:
- umowa sprzedaży komisowej
- umowa sprzedaży samochodu
- umowa użyczenia
- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności/prawomocności
- pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
Zakres merytoryczny usługi
Doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa związanych z życiem prywatnym
W tym m.in.:
- prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe; testament; zachowek, przyjęcie spadku; długi spadkowe; dział spadku; podatki; inne);
- prawo dotyczące darowizn (forma darowizny, niezbędne dokumenty, opodatkowanie);
- prawo rodzinne (rozwody, alimenty, adopcje, podział majątku małżonków, intercyzy, przysposobienia);
- zabezpieczenie społeczne (emerytury; renty; dodatki do emerytur i rent; świadczenia przedemerytalne; bezrobocie; pomoc społeczna; dodatki
mieszkaniowe; inne);
- prawo lokalowe i prawo nieruchomości (najem, zamiana lokalu, dziedziczenie mieszkań, podział nieruchomości, warunki zabudowy)
- prawo pracy (rozwiązanie umowy przez pracownika; rozwiązanie umowy przez pracodawcę; urlop; czas pracy; godziny nadliczbowe; wynagrodzenie;
mobbing;
zawarcie umowy; wypadki przy pracy; delegacje; zwolnienia grupowe; BHP; praca za granicą; inne);
- wszelkie sprawy związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego (kolizje drogowe, odszkodowania ubezpieczeniowe, mandaty,
zbycie i zakup pojazdu)
- postępowanie cywilne (właściwość sądu, procedury odwoławcze);
- prawo konsumenckie (reklamacje, gwarancje, rękojmie, inne);
- prawo podatkowe (podatek: dochodowy, VAT, od spadków i darowizn, od nieruchomości; opłaty skarbowe; podwójne opodatkowanie; inne);
- prawo ubezpieczeniowe (dochodzenie roszczeń odszkodowawczych;
- prawo karne i prawo wykroczeń (np. informacje dotyczące karalności sprawców, możliwości obrony, możliwości dochodzenia roszczeń przez
pokrzywdzonych);
- prawo administracyjne i procedura administracyjna
Okres obowiązywania :
możliwość wykorzystania usługi 12 miesięcy po wykorzystaniu usługa wygasa
Cena po rabacie 108 PLN

15

Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW”
Przedstawiciele TUW

Dawid Potok
tel: 505-693-699

15% zniżki ubezpieczenia komunikacyjne
Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo-osobowych o
DMC do 3,5 tony
1.

Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów (OC)

2.

Auto-Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych

30% zniżki Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne

Halina Mida
Punkt Pocztowy w Leśnicy
tel: 18 265-60-88
696-612-978
Agencja Ubezpieczeniowa
Jan Szlaga
Nowy Targ
ul. Harcerska 5
tel: 500-587-664
535-383-385
Stanisław Łuszczek
Dzianisz 244
tel: 509-465-588
18 207-25-82

1.

Bezpieczna rodzina z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM.

2.

Bezpieczny Dom w budowie.

3.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków.

4.

Bezpieczna Zagroda.

5.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

