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Ön már 1073 helyen használhatja EDC logós kártyáját.  

  
Az elmúlt héten csatlakozott kiskereskedők/szolgáltatók: 

Lakberendezési tanácsadás   
Országos szolgáltató 

  

Célunk, hogy az egyén igényei és jelleme tükröződjenek az adott 
térben. Hitvalláunk, hogy a megrendelő karaktere, akár az otthon akár 
a munka környezetben a funkcionalitás eszközével bemutassa az 
emberi személyiséget a legapróbb részletekig.  
  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 40 %  80 %  80 %  

                    

RÉSZLETEK 
 

 
Életmód tanácsadás   
Országos szolgáltató 

 

Tudatos rálátást kínálok, mert arra van hatásunk amiben tudatosak 
vagyunk, és ott van szabad választási lehetőségünk.  
  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 10 %  20 %  20 %  

                    

  

    

    

Kedvezmények a 
Facebookon is! 
Az EDC Facebook oldala >> 
  

  

http://www.edc.hu/kereso
http://www.cardsolutions.eu/kibocsatok
http://www.edc.hu/info.php?id=20623
https://www.facebook.com/eurodiscount.club
http://www.edc.hu/kereso
https://www.facebook.com/eurodiscount.club
http://www.edc.hu/info.php?id=20631
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RÉSZLETEK 
 

 
Cupák Állateledel   
Érd 

  

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-19 óráig.  
  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 5 %  10 %  10 %  

                    

RÉSZLETEK 
 

 
Élelmiszer bolt   
Budapest 

  

Üzletünkben 1000 termék közül választhat. Igyekszünk minden Vevõ 
igényét kiszolgálni. Napi friss árúval és kedvező árakkal várjuk 
Vásárlóinkat. Nyitvatartás: hétfő-péntek 7-18-ig, szombat 7-13-ig, 
vasárnap zárva.  
  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 5 %  10 %  10 %  

                    

RÉSZLETEK 
 

 
Hajduker fürdőszoba, szerelvény és 

épületgépészet   
Hajdúnánás 

  

Hajdú termékek, FÉG termékek, elektromos fűtések, fürdőszoba 
felszerelések, szerelvények és szerszámok széles választékban 
kaphatók.  
  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 5 %  10 %  10 %  

                    

RÉSZLETEK 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.edc.hu/info.php?id=20631
http://www.edc.hu/info.php?id=20602
http://www.edc.hu/info.php?id=20626
http://www.edc.hu/info.php?id=20611
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Humanity Áruház   
Békéscsaba 

 

Kedvező áron talál nálunk: olajat, vajat, 100%-os illóolajat, könyvet és 
sok egyéb hasznos dolgot. Megtalálhatja lakása tisztításához, mosáshoz 
szükséges szereket - környezetbarát változatban.  
  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 4 %  8 %  8 %  

                    

RÉSZLETEK 
 

 
AranyElefánt cipő-, táska-, ajándékbolt   
Budapest 

 

Üzletünk a CBA REMÍZ Áruház bejárata előtt közvetlenül (kívül az 
üzletsoron) található. Nyitva: hétfő-péntek 12-18 óráig.  
  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 3 %  6 %  6 %  

                    

RÉSZLETEK 
 

 
Borostyán gyógynövény és ásványbolt   
Békéscsaba 

  

Cégünk főprofiljában elsősorban a gyógynövények és gyógyhatású 
termékek forgalmazása és az ehhez kapcsolódó szaktanácsadás áll, 
amely kiterjed az egészséges táplálkozáshoz szükséges 
reformélelmiszerekre is.  
  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 3 %  6 %  6 %  

                    

RÉSZLETEK 
 

 
 

 

http://www.edc.hu/info.php?id=20614
http://www.edc.hu/info.php?id=20621
http://www.edc.hu/info.php?id=20586
http://www.edc.hu/info.php?id=20614
http://www.edc.hu/info.php?id=20621
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Mayatextil   
Balatonfüred 

 

Nálunk egy helyen megtalálja a lakásához szükséges egyéb textileket 
is, így kitűnő összhangot teremthet a dekoranyagok, ágytakarók, 
terítők, díszpárnák, stb. között. Hétfő-Péntek 9:00-17:00, Szombat 
8:30-12:00.  
  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 3 %  6 %  6 %  

                    

RÉSZLETEK 
 

 
Szentesi Díszfaiskola   
Szentes 

 

Termesztésünk jelentős részét lombhullató díszfák, ezen belül főként 
gömbfák és egyéb alakfák alkotják. Ezekből a Dél-Alföldön a 
legnagyobb kínálatot nyújtjuk, mind minőség, mind mennyiség 
tekintetében.  
  

Basic Light Classic Silver Gold 

- - 3 %  6 %  6 %  

                    

RÉSZLETEK 
 

  

 

   

    

 

 

  

 
 

http://www.edc.hu/info.php?id=20613
http://www.edc.hu/info.php?id=20609
http://www.cardsolutions.eu/kapcsolat
http://www.edc.hu/info.php?id=20613
http://www.edc.hu/info.php?id=20609

