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Szanowni Państwo 
 

 

 Mając na uwadze zbliżające się Święta Wielkanocne „Społem” PSS  

w Jarosławiu zachęca do premiowania swoich pracowników bonami lub 

najdogodniejszą dla Państwa formą świadczeń rzeczowych w oparciu  

o naszą ofertę. 

 Święta to najlepszy moment na to, aby wynagrodzić i podziękować 

wszystkim, którzy uczestniczą w tworzeniu Państwa firmy. 

 Szeroki asortyment naszych sklepów, od produktów żywnościowych, 

kosmetyków po chemię gospodarczą i artykuły przemysłowe ułatwi 

Państwa pracownikom zakupy świąteczne. 

  

 

Życząc zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych 

 dziękujemy za zaufanie i współpracę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oferując zakup bonów  „Społem” PSS Jarosław gwarantuje: 
 

 Termin ważności bonów dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorców 

 Możliwość zamówienia dogodnych nominałów umożliwia rozłożenie zakupów  

w czasie 

 Szybka realizacja zamówienia 

 Bony towarowe można realizować w każdym ze sklepów należących do sieci 

„Społem” PSS w Jarosławiu w tym sklep Tiffi ul. Grodzka 

 Dostęp do bardzo szerokiego asortymentu oferowanego przez nasze placówki – 

artykuły spożywcze  i przemysłowe 

 Liczne obniżki cen, degustacje, promocje, konkursy i inne atrakcje 

 Satysfakcja z dokonanych zakupów 

 

 
W przypadku świadczeń rzeczowych w oparciu o naszą ofertę 
gwarantujemy: 
 

 Szybką realizację zamówienia 

 Dogodny termin płatności 

 Szeroki asortyment i wysoką jakość oferowanych produktów 

 Konkurencyjne ceny 

 Satysfakcję z dokonanych zakupów 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji z przyjemnością udzielimy Państwu w siedzibie firmy: 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
ul. Jana Pawła II 4 
37-500 Jarosław 
tel./fax (16) 621-58-41 
e-mail: finanse@spolem.jaroslaw.pl 
 
 
 
Aby usprawnić procedurę zamówienia proponujemy Państwu wypełnienie gotowego 
formularza na bony towarowe (następna strona). 
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Zamówienie na Bony Towarowe w „Społem” PSS w Jarosławiu 
 
 
 
 
 

Pełna nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………...………………. 

.…………………………………………………………………………………………………… 

Adres firmy:   ……………………………………………………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do reprezentowania Firmy i odbioru bonów: ………………………………… 

Proponowany termin realizacji bonów: ………………………………………………...……………………… 

 
 
Zamawiam bony o nominale: 
 
 

Nominały Ilość (szt.) Wartość (PLN) 

   

   

   

   

   

   

 Wartość ogółem:  

 
 
Słownie wartość ogółem: .………………………………………………...………………………………………… 
 
 
 
Zamówienie proszę złożyć w siedzibie sekretariacie spółdzielni na IV piętrze. 


