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Euro Discount Club hírlevél 
2012. – 13. hét 

 
  

 

Amennyiben Ön kereskedőként március 19. 16:00 óra és 22. 9:00 óra között adta meg adataikat a 
www.edc.hu/elfogado oldalunk űrlapján, úgy egy - azóta már javított - informatikai hiba miatt hozzánk nem 
jutott el csatlakozási szándékuk, így adataik a lenti listában még nem szerepelnek. Kérjük az automatikusan 
kapott e-mailt küldjék el nekünk az edc@cardsolutions.eu címünkre, partnerkártyáikat, illetve a matricákat 
a héten postázzuk, adataikat a jövő heti hírlevélben szerepeltetjük. A kellemetlenségért elnézésüket kérjük!   

Az elmúlt héten a rendszerünkhöz kedvezményadóként csatlakozott partnereink: 

 

  

  

 

Katalin Motel & Étterem 

  

(Észak-Alföld) 
 

 Az E60 nemzetközi főközlekedési útról könnyen 
megközelíthető Katalin Motel & Étterem csendes 
környezetben nyújt pihenési lehetőséget az átutazóknak. 

Biztosított kedvezmény: 15% 

 

Silver: 30% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Hajmax Hajbeültetés Klinika 

  

(Közép-Magyarország) 
 

 Hajbeültetés, hajátültetés garantált minőséggel, a 
legkíméletesebb, természetes módszerrel. 

Fájdalommentesen, életre szóló garanciával. Jelentkezzen 
még ma ingyenes orvosi konzultációra! 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

http://www.edc.hu/elfogado
mailto:edc@cardsolutions.eu
http://www.edc.hu/info.php?id=E1250
http://www.edc.hu/info.php?id=E1253
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Birkenstock Márkaszaküzlet 

  

(Dél-Dunántúl) 
 

 A kényelem anatómiája: szilárd támasz a lábaknak, 
határozott lépések. Követi az egészséges láb körvonalát, 

illeszkedik a természetes testtartáshoz, tehermentesítve 
ezzel a gerincoszlopot. Divatos kínálat! 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Pristone System Kft. 

  

(Közép-Magyarország) 
 

 Hardveres hiba elhárítása, alkatrészcsere, rendszer-

újratelepítés, -beállítás, lelassult számítógép 
karbantartása, internet kapcsolatmegosztás, vírusirtás, 
adatmentés, operációs rendszer telepítése stb. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Szabolcs Optika 

  

(Észak-Alföld) 
 

 Szemorvosi vizsgálat, szemüveg, kontaktlencse, 
ápolószerek. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 
   

http://www.edc.hu/info.php?id=E1249
http://www.edc.hu/info.php?id=E1248
http://www.edc.hu/info.php?id=E1251
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KKB Trade Kft. 

(Közép-Magyarország) 
 

 Villanyszerelési anyagok kereskedelme, kivitelezés, 
szaktanácsadás. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Budapest Irodaszer 

  

(Internet) 
 

 Teljes körű irodaellátás sorban állás, dugó és parkolási díj 
nélkül. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

  

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. 
 
 
Kérjük, ha bármilyen kérdése van, érdeklődjön elérhetőségeinken! 

Üdvözlettel: 

Euro Discount Club 
  

  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1252
http://www.edc.hu/info.php?id=E1247
http://www.edc.hu/kereso
http://www.edc.hu/halozatok
http://www.edc.hu/halozatok
http://www.edc.hu/teljesterkep
http://www.cardsolutions.eu/kapcsolat

