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Euro Discount Club hírlevél 
2011. – 40. hét 

  

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy már 1.011 elfogadóhelyen tudja használni EDC logós kártyáját! 

 

Az elmúlt héten a rendszerünkhöz kedvezményadóként csatlakozott partnereink: 
 

  

  

 

Chicco Márkabolt 

  

(Közép-Magyaroszág) 
 

 Chicco nemzetközi franchise márkabolt, kizárólag Chicco 

babatermékekkel. Babaápolási cikkek, babakocsik, 
gyerekülések, etetőszékek stb. Márkás Chicco ruha, -cipő. 
Mindenütt, ahol csak baba van - Chicco! 

Biztosított kedvezmény: 8% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Palatinus Fitness 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Kulturált, tiszta, családias környezetben, megfizethető áron, 
szakemberek vezetésével várják kedves vendégeiket, ahol a 
kikapcsolódás és a testedzés minden ember számára elérhető. 

Biztosított kedvezmény: 20% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 
   

http://www.edc.hu/info.php?id=E1126
http://www.edc.hu/info.php?id=E1125
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SzélvédőDoki - Szélvédőjavítás Non-Stop 

(Közép-Magyarország) 

 

 Szélvédőn kőfelverődések, repedések gyors és szakszerű 

javítása, telephelyükön vagy akár otthonában, a belvárosban 
ingyenes kiszállással. Autóüveg-csere, síküveg-, lámpabúra-
javítás és polírozás. 

Biztosított kedvezmény: 20% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Cégdoktorok 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Cégvezetők gyakorlati támogatása, hogy a vállalkozás 
fejlődjön. Ingyenes vezetői klub! 

Biztosított kedvezmény: 20% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Pemzli Kft. 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Festés, mázolás, tapétázás, burkolás. PVC és szőnyeg-

ragasztás, szalagparkettázás (garanciával, bútormozgatással, 
takarítással). Teljes lakásfelújítás. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

 

 

 

  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1124
http://www.edc.hu/info.php?id=E1119
http://www.edc.hu/info.php?id=E1122
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Blue-Cars Kft. 

(Közép-Magyarország) 

 

 Kárfelvétel teljes körű ügyintézéssel, szerződött javítóként 

autójavítás, karosszériajavítás, vizsgáztatás, gumiszerelés, 
használt és új gumik értékesítése, motordiagnosztika, 
autóvillamosság. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Fisbro Hungary Bt. 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Vállalnak festést, mázolást, tapétázást, hidegburkolást, 
parkettázást, teljes körű lakásfelújítást, ingyenes felméréssel, 
garanciával. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Rézman Kft. 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Bádogos, tetőfedő, tetőszigetelő munkát garanciával, 

referenciával. Lindab és Tondach márkakivitelező. 30 éves 
szakmai gyakorlat. Ingyenes kiszállás. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

 

 

http://www.edc.hu/info.php?id=E1120
http://www.edc.hu/info.php?id=E1121
http://www.edc.hu/info.php?id=E1123
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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/halozatok
http://www.edc.hu/halozatok
http://www.edc.hu/teljesterkep
http://www.edc.hu/ajanlas
http://www.cardsolutions.eu/kapcsolat

