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Euro Discount Club hírlevél 
2011. – 25. hét 

  

  

 

Az elmúlt héten a rendszerünkhöz kedvezményadóként csatlakozott partnereink: 
 

  

  

 

Danubius Hotels Group 

  

(Országosan 20 helyen) 

 

 Szállodáik számtalan szolgáltatást kínálnak, melyek között 

szerepelnek a wellness szolgáltatások, a 
rendezvényszervezés, a gyógykezelés. Szállodáik Budapesten 
és Nyugat-Magyarország kedvelt üdülőhelyein és városaiban 
várják a vendégeiket. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Musztang Autósbolt 

  

(Közép-Dunántúl) 

 

 Személy-, teher- és kisteherautók, valamint munkagépek, 

alkatrészek és felszerelések. Után gyártott és gyári 
alkatrészek forgalmazása. Gépjárműszűrők nagy választéka. 
Fék-, futómű alkatrészek. 

Biztosított kedvezmény: 20% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

www.edc.hu/kereso?na=Danubius&q=1
http://www.edc.hu/info.php?id=E1006
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Pesterzsébet Jégcsarnok 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Szeretettel várjuk a korcsolyázni szerető közönséget, 

valamint kiadó jégfelülettel a jégkorongos és műkorcsolya 
csapatokat, baráti társaságokat. Edzőtáborozási lehetőség, 
büfé, korcsolya-kölcsönző, -élező. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Takács Motor 

  

(Dél-Alföld) 

 

 Benzin motoros, illetve elektromos kerékpárok értékesítése. 

Az általunk forgalmazott robogó és quad készletre a 
kedvezmény nem tíz, hanem 20%. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Redőnyház 

  

(Dél-Alföld) 

 

 Minden ami árnyékolás: műanyag és alumínium redőnyök, fix 

és mobil szúnyoghálók, könyökkaros napellenzők, 
harmonikaajtók, reluxák, szalagfüggönyök széles 
választékban. Postán is kérhető, hívjon minket! 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 
   

http://www.edc.hu/info.php?id=E1013
http://www.edc.hu/info.php?id=E1008
http://www.edc.hu/info.php?id=E1012
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Missinglink 

(Internet) 

 

 Különlegesen nagy hatású táplálék kiegészítő kutyáknak, 

lovaknak, 23 alapanyagból készítve. Omega 3-6 tartalommal, 
probiotikummal és glükozaminnal dúsítva. A bajnokok eledele! 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Elektroweb Webáruház 

  

(Internet) 

 

 Víz: -tisztító, -szűrő, -lágyító, -kőtelenítő. Mosógép: szivattyú, 

fűtőbetét, csapágy, szimering, tömítés, szénkefe, termosztát, 
lengéscsillapító, kapcsoló, zár. Porszívó: -porzsák, -cső, -kefe 
stb. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Tokyo Solar Kft. 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Napkollektorok, napkollektor-rendszerek megfizethető áron. 

Napenergiás vízmelegítők többféle felhasználásra 
(medencefűtés, mosogatás, fürdés, mosás). Gyors 
megtérülés, egyszerű, könnyen telepíthető kivitel. 

Biztosított kedvezmény: 8% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 
   

http://www.edc.hu/info.php?id=E1004
http://www.edc.hu/info.php?id=E1011
http://www.edc.hu/info.php?id=E1014
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Garami-Oil Kft. 

(Észak-Alföld) 

 

 Motorolajok, kenőanyagok ipari és fémmegmunkálási 

segédanyagok teljes választéka, teljesítmény és élettartam 
növelő adalékok. Autóápolási termékek, továbbá minden 
típushoz szűrők. Kenéstechnikai szaktanácsadás. 

Biztosított kedvezmény: 7% 

 

Silver: 14% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Napfény Paplan - Bemutatóterem 

  

(Észak-Magyarország) 

 

 Antiallergén paplan, -párna, steppelt matracvédő, vízhatlan 

sabata matracvédő, pehelypaplan, pehelypárna, tollpárna, 
gyermektextília, ágytakaró, ágyneműhuzat, asztalterítő és 
polár takarók, memory matracok. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Napfény Paplan - Webáruház 

  

(Internet) 

 

 Antiallergén paplan, -párna, steppelt matracvédő, vízhatlan 
sabata matracvédő, pehelypaplan, pehelypárna, tollpárna, 

gyermektextília, ágytakaró, ágyneműhuzat, asztalterítő és 
polár takarók, memory matracok. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1007
http://www.edc.hu/info.php?id=E1009
http://www.edc.hu/info.php?id=E1010
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Kókuszdiéta 

  

(Internet) 

 

 Ízletes és egészséges ételek kókuszzsír használatával. Töltse 

le weblapunkról a Figyelem! Álruhás gyilkos van a 
konyhájában című ingyenes könyvünket. Megtudhatja hogyan 
tudja egészségét megőrizni! 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Hajvarázs - Professzionális Hajápolás 

  

(Internet) 

 

 Az otthoni felhasználók és a profi fodrászok igényeit egyaránt 
magas színvonalon elégítjük ki széles áruválasztékunkkal. Az 
általunk forgalmazott világmárkák a lehető leggondosabb 
ápolásban részesítik haját. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Petheadshop - Csak az igazán trendi kutyáknak! 

  

(Internet) 

 

 Ápolja kedvenc négylábúja bundáját professzionális 

samponokkal és balzsamokkal! A megannyi trendi kiegészítővel 
igazán kihozhatja kedvenceiből a maximumot! Éljen az 
önkifejezés ezen eszközeivel! 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

http://www.edc.hu/info.php?id=E1005
http://www.edc.hu/info.php?id=E1016
http://www.edc.hu/info.php?id=E1015
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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

