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Az elmúlt héten csatlakozott kiskereskedők/szolgáltatók: 

Tiffany Kovácsoltvas - KIEMELT PARTNER   

Budapest 

 

 

Kovácsoltvas, lakberendezés, a gyertyatartótól a korláton át egészen a 

kapuig minden megtalálható a termékeink között.  

  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 7 %  7 %  7 %  

                    

RÉSZLETEK 

 

Truck-ker 3 Kft.   

Ajka 

  

 

Járműalkatrész kereskedelem. Alkatrészek személyautótól a 

tengeralattjáróig. :) Kamionfelszerelés, pótkocsi, busz, munkagép 

alkatrészek, kiegészítők.  

  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 22 %  22 %  22 %  

                    

RÉSZLETEK 

  

    

    

Kedvezmények a 
Facebookon is! 

Az EDC Facebook oldala >> 

  

  

http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20343
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20338
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=https://www.facebook.com/eurodiscount.club
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/kereso
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=https://www.facebook.com/eurodiscount.club
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20343
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Főnix Alakformáló és Rekreációs Szalon   

Budapest 

 

 

Állapotfelmérés, LPG alakformálás, MARK III. nyirokmasszázs, REGEN 

rádiófrekvenciás alakformálás, Kavitációs ultrahang alakformálás, Power 

plate teljes test vibrációs edzés, Relaxinfra fekvő infraszauna, 

kozmetika, masszázs, természetgyógyá  

  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 20 %  20 %  20 %  

                    

RÉSZLETEK 

 

 

Sztreha Autó Alkatrészbolt   

Nagykanizsa 

 

 

Legyen szó bármilyen autómárkáról, nálunk bármilyen alkatrész 

megtalálható. Szolgáltatásaink: gumiszerviz, gyors szerviz, műszeres 

diagnosztikai vizsgálat, olajcsere, számítógépes adatnyilvántartás és 

internetes szolgáltatás.  

  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 15 %  15 %  15 %  

                    

RÉSZLETEK 

http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20333
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20214
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20333
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20214
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Mediline Egészségház   

Budapest 

 

 

Közel 8.000, rendelés útján pedig további 12.000 féle árucikkel várjuk 

az egészségtudatos vásárlókat. Az áruházban egy helyen, igényes 

körülmények között találhatja meg az egészséges életmódhoz 

kapcsolódó termékeket.  

  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 10 %  10 %  10 %  

                    

RÉSZLETEK 

 

 

Sztreha Autómosó és Szerviz   

Nagykanizsa 

 

 

Környéken egyedülálló, technikailag korszerűen felszerelt autómosó és 

szerviz Nagykanizsán, ahol két beállós kézi autómosó és két beállós 

szerviz biztosítja a folyamatos gyors, és szakszerű munkavégzést.  

  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 5 %  5 %  5 %  

                    

RÉSZLETEK 

http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20353
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20215
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20353
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20215
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Tomtex Rövidáru gyártás   

Budapest 

  

 

Széles termékpaletta, szolid árak! Termékek: fehérnemű gumik, 

gumiszalagok, Y gumik, zsinórok, csipkék, fémszálas (arany, ezüst) 

gumiszalagok, szalagos gumik sokféle színben, kárpitos szalagok, 

nemzeti színű szalagok.  

  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 5 %  5 %  5 %  

                    

RÉSZLETEK 

 

 
 

 

    

  

http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.edc.hu/info.php?id=20216
http://www.edc.hu/hirlevel/redirect?q=15513a460432a112&u=http://www.cardsolutions.eu/kapcsolat

