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Euro Discount Club hírlevél 
2011. – 24. hét 

  

  

 

Az elmúlt héten a rendszerünkhöz kedvezményadóként csatlakozott partnereink: 
 

  

  

 

Varga Gyógymód 

  

(Dél-Alföld) 

 

 Kérhető masszázsok: kínai-, tibeti-, nyirok-, gyógy-, sport-, 

frissítő masszázs, narancsbőr-kezelés, lágy csontkovácsolás, 
feng shui tanácsadás, reflexológia (talpmasszázs), svéd és 
szeretetmasszázs. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Kámán Sándor Duguláselhárító 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Dugulás-elhárítás, csatorna-kamerázás. A legkedvezőbb áron 
ünnepnapokon is, vidékre is. Nyílászáró légszigetelés. 

Biztosított kedvezmény: 8% 

 

Silver: 16% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 
   

http://www.edc.hu/info.php?id=E1000
http://www.edc.hu/info.php?id=E0993
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Varga-Bringa Szerviz és Kerékpárszaküzlet 

(Dél-Alföld) 

 

 Kerékpárok óriási választékát és alkatrészek széles skáláját 

ajánlják vásárlóik figyelmébe. A gyermek kerékpárttól a 
felnőttig, kerthelységükben megtekinthetők. 

Biztosított kedvezmény: 8% 

 

Silver: 16% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Marianna Boutique - Kis Luxus Webáruház 

  

(Internet) 

 

 Egyedülállóan hatalmas választék, igényes finomkonfekció, 

széles méretválaszték, minden egy helyen, amire Önnek 
szüksége van! 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Marianna Boutique - Kis Luxus Webáruház 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 A kifogástalan külső fél siker, a harmonikus ruházat 
magabiztos megjelenés. Egyedülállóan hatalmas választék 

450 m2-es exkluzív áruházukban, mindenkinek akinek fontos 
a stílus. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 
   

http://www.edc.hu/info.php?id=E1001
http://www.edc.hu/info.php?id=E1003
http://www.edc.hu/info.php?id=E1002
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Sil and Silk Bemutatóterem és Galéria 

(Közép-Magyarország) 

 

 Ön is aludhat és pihenhet a legnagyobb kényelmet nyújtó 

hernyóselyem ágyneműben, mely antiallergén, bőrnyugtató, 
nedvesség- és hőszabályozó, emellett rendkívül lágy, puha és 
könnyű. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Barabás Étterem 

  

(Észak-Alföld) 

 

 Éttermük a belváros szívében, 90 fő befogadására alkalmas 
drinkbárral, illetve társalgóval várja vendégeit. Három 
különtermük kiválóan alkalmas ebédek, vacsorák, üzleti-, 
családi rendezvények lebonyolítására. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Gyógyászati Segédeszközbolt 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Gyógyászati segédeszközök széles választéka. Magneter 

kezeléssel, ortopéd szakrendeléssel, gyógy- és ortopédcipők 
készítésével várják kedves vásárlóikat! 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 
   

http://www.edc.hu/info.php?id=E0999
http://www.edc.hu/info.php?id=E0996
http://www.edc.hu/info.php?id=E0990
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Construct Váltózár 

(Közép-Magyarország) 

 

 CONSTRUCT váltózár. Európa legkeresettebb mechanikus 

gépjárművédelme. Két évtized tapasztalatának, valamint a 
Volvo és a Skoda autógyárakkal történő közös fejlesztésnek 
az eredménye. 5 év garancia. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Pillangó Fogászati Központ 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Kellemes légkondicionált környezetben, modern 

berendezésekkel, esztétikai fogászattal, szájsebészettel, 
implantációval, fogfehérítéssel, külföldi tapasztalatokkal 
rendelkező kiváló orvosok várják pácienseiket! 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Hess System Vagyonvédelem 

  

(Kiszálló szolgáltató) 

 

 HESS System Vagyonvédelem 25 éves gyakorlattal vállalja 
lakások, családi házak, nyaralók, irodák és egyéb 

létesítmények elektronikusvédelmének kivitelezését 
maximálisan az Ön igényéhez igazodóan. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

http://www.edc.hu/info.php?id=E0997
http://www.edc.hu/info.php?id=E0994
http://www.edc.hu/info.php?id=E0998
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Hörnyéki György Villanyszerelő 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Épületvillamosság, teljes körű villanyszerelés. Tervezés, 
kivitelezés. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Kozunion-Akupunktúra 

  

(Internet) 

 

 Akupunktúrás tűk, fertőtlenítők, moxák, mágnesek, 
demonstrációs-, lézereszközök, köpölyözők, könyvek, 

akupunktúrás CD-DVD-k, -térképek, biorezonanciás 
készülékek, Ayurveda készítmények, gyógyhatású termékek. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Zlatár PR 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Szeretné, hogy új cége megfelelő képet mutasson a 
vállalkozások között? Keresse meg őket, mindenben segítenek. 

Biztosított kedvezmény: 15% 

 

Silver: 30% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

 

 

http://www.edc.hu/info.php?id=E0992
http://www.edc.hu/info.php?id=E0995
http://www.edc.hu/info.php?id=E0991
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Az összes elfogadó partnerünket megtekintheti – kereshető formában, akár régió szerinti 
bontásban is – a weboldalunkon. 
 
Ezen kívül még külön megnézheti az országos hálózattal rendelkező Elfogadó 
Partnereinket, illetve országos térképen a kedvezményadók pontos elhelyezkedését. 
 
Amennyiben ajánl minket kereskedő, illetve szolgáltató ismerőseinek, úgy segítségét 

ajánlásonként egy-egy EDC Silver logós kártyával köszönjük meg. 
 
 
Kérjük, ha bármilyen kérdése van, érdeklődjön elérhetőségeinken! 

Üdvözlettel: 

Euro Discount Club 
  

  

 

http://www.edc.hu/kereso
http://www.edc.hu/kiemeltek
http://www.edc.hu/kiemeltek
http://www.edc.hu/teljesterkep
http://www.edc.hu/ajanlas
http://www.cardsolutions.eu/kapcsolat

