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Euro Discount Club hírlevél 
2011. – 27. hét 

  

  

 

Az elmúlt héten a rendszerünkhöz kedvezményadóként csatlakozott partnereink: 
 

  

  

 

Operetthajó Kft. 

  

(Közép-Magyarország) 
 

 Az Operaház művészei adják műsorukat, melyben népszerű 

opera, operett dalok, illetve musicalek mellett hangszeres 
szólók, valamint magyar folklór, sztepp- és hastáncok is 
szerepelnek. A szünetekben svédasztal. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Vincze Vendégház 

  

(Észak-Magyarország) 

 

 A belvárosban, a Minarettől száz méterre, csendes, családias 
és kellemes környezetben 2+1 ágyas légkondicionált 
szobákkal, jól felszerelt konyhával, valamint zárt parkolóval 
várják kedves vendégeiket. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1054
http://www.edc.hu/info.php?id=E1051
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Possum Lap- és Könyvkiadó, Nyomdaipari Kft 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Termékeik minőségére garancia a partnereik azon jelentős 

része, akik jelenleg már több mint húsz éve állnak velük 
folyamatosan munkakapcsolatban. Könyv, prospektus, 
katalógus, folyóirat, szórólap stb. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Pántya Sándor ingatlanszakértő 

  

(Észak-Alföld) 

 

 Közel 20 éves ingatlanközvetítői és értékbecslői tapasztalattal, 
sok-sok elégedett ügyfél referenciájával, széleskörű szakmai 
kapcsolatrendszerrel, egyénre szabott szolgáltatásokkal segíti 
ügyfeleit. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Classicvill Bt. 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Házak, lakások, irodák komplett villanyszerelése. ELMŰ-

ügyintézés, mérőhely-kiépítés, villanybojler-javítás. Farkas 
András - regisztrált villanyszerelő. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1053
http://www.edc.hu/info.php?id=E1057
http://www.edc.hu/info.php?id=E1049
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Zalakerámia Márkabolt és Mozaik Csempestúdió 

  

(Dél-Alföld) 

 

 Fürdőszoba bútorok, csempék, padlólapok, kádak, 

zuhanykabinok, hidromasszázs kádak, szaniterek, ragasztók, 
fugázók, kiegészítők, elektronikus bidet funkciós WC tetők 
kellemes árakon. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Adidas Webáruház 

  

(Internet) 

 

 Adidas termékek széles választéka, női-, férfi- és 

gyermekcipők, ruházat, kiegészítők. Folyamatosan megújuló 
kínálat. 10.000 Ft feletti rendelését ingyenesen kiszállítják. 

Biztosított kedvezmény: 8% 

 

Silver: 16% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

AVIA Benzinkút 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Osztrák üzemanyag + svájci adalék - a minőség 2 garanciája. 
Prémium üzemanyagok alapáron. A különbség érezhető. 

Kedvezmény: 5 Ft/l, shop 

15% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 
   

http://www.edc.hu/info.php?id=E1050
http://www.edc.hu/info.php?id=E1056
http://www.edc.hu/info.php?id=E1055
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NetKerVill Webáruház 

(Internet) 

 

 Minden, ami világítás, szellőzés, villanyszerelés. 

Biztosított kedvezmény:5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

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/info.php?id=E1052
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

