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Euro Discount Club hírlevél 
2011. – 42. hét 

 
  

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy már 1.011 elfogadóhelyen tudja több mint 860.000 EDC 

logós kártyatulajdonos használni kártyáját.  

Az Euro Discount Club továbbra is Magyarország legnagyobb létszámú vásárlói klubja!  

Az elmúlt héten a rendszerünkhöz kedvezményadóként csatlakozott partnereink: 
 

  

  

 

Bali Caffe & Restaurant 

  

(Közép-Magyarország) 
 

 A Bali Étterem és Kávézó ideális helyszín különböző 

rendezvények, családi-, baráti összejövetelek lebonyolítására. 
Az étlapon a nemzetközi modern konyha változatos ízei, 
klasszikus magyar fogások. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Női magassarkú cipőbolt 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Amerikai piacra tervezett női magassarkúk Magyarországon 
csak náluk elérhető kínálatával. Csak a legszebb elég jó! 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1141
http://www.edc.hu/info.php?id=E1142
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Hímesudvar Pincészet 

  

(Észak-Magyarország) 

 

 Családi pincészet Tokaj történelmi óvárosában. A 

szőlőterületről évente 3-5 fajta bor készül limitált 
mennyiségben, összesen kb. 10.000 palack, sorszámozott 
címkével. Kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Center Fitness és Mozgásstúdió 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Alakformáló-, zsírégető órák, kismama-, gerinc torna, gerinc- 
és hatha jóga, NIA, pilates, spinning, Muay Thai Box, 
önvédelem. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Sószalon 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Légzés nélkül nincs élet! Asztma, allergia, szénanátha, 

ekcéma, pikkelysömör, gyógyszermentes alternatív kezelése 
Holt-tengeri száraz sóterápiával. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1140
http://www.edc.hu/info.php?id=E1135
http://www.edc.hu/info.php?id=E1139
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BWCN Club Service & Web Shop 

  

(webáruház) 

 

 Segíthetünk? Holisztika - Turisztika - Gasztronómia - Üzlet! 

Velünk mentális, fizikális és egzisztenciális szinteken 
nyerhetsz! Nélkülünk viszont veszíthetsz e három fontos 
lételemből. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

SDS Autó - OPEL Szerviz 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 A szervizükben Opeleket javítanak, de azon dolgoznak, hogy 
az Ön elégedettsége legyen a termékük. OPEL gépkocsik 
garancia időn túli javítása: "A céljuk, hogy Ön elégedett 
legyen OPEL-jével!" 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Gacsal Sándorné Takarító 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Lakás-, lépcsőház-, irodaház-takarítás, üzemek és csarnokok 

takarítógépes vegyszeres takarítása, ablak és 
szőnyegtisztítás, festés-mázolás. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 
   

http://www.edc.hu/info.php?id=E1138
http://www.edc.hu/info.php?id=E1137
http://www.edc.hu/info.php?id=E1133
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Őrmezei Sóbarlang 

(Közép-Magyarország) 

 

 Köhögés? Nátha? Allergia? Stressz? Megoldás: Sóterápia a 

légúti betegségek megelőzésére és rehabilitációjára, az 
allergiás tünetek enyhítésére a XI. kerületi sóbarlangban. 

Biztosított kedvezmény: 3% 

 

  

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=E1136
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

