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Tisztelt Olvasónk! 
Ön már 1284 helyen használhatja EDC logós kártyáját. 

 

 

A múlt héten csatlakozott Partnereink 

  

 

 

ÉletmódABC - KIEMELT PARTNER 
Webáruház 
Étrend-kiegészítők, bio termékek, 
élelmiszerek, gyógytermékek, 
készülékek, kozmetikumok. 

 

https://edc.hu/kereso
https://edc.hu/gyik
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21046
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21046
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TLSoft Intelligent Solutions 
Országos szolgáltató 
Magento alapú webshop fejlesztése 
A-Z-ig. Weboldalkészítés, 
webdesign, sitebuild, webes 
alkalmazásfejlesztés (HTML5), 
weboldalfejlesztés okostelefonra, 
webes tárhely. 

 

 

 

Biorezonancia és Egészségügyi 
Állapotfelmérés 
Szarvas 
Biorezonancia és égészségügyi 
állapotfelmérés, dohányzásról 
leszoktatás. 

 

 

 

Consent Hungary Kft. 
Villamossági Kis- és Nagyker 
Budapest 
Cégünk elsősorban az 
épületvillamossággal, illetve 
bárminemű ipari és lakossági 
védelmi készülékek 
kereskedelmének lebonyolításával 
foglalkozik. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21062
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21071
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21071
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21063
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21063
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21062
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21071
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21063
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Consent Villamossági Kis- és 
Nagykereskedés 
Vecsés 
Tel: 06 70 324 5890 06 70 324 5890 
Cégünk elsősorban az 
épületvillamossággal, illetve 
bárminemű ipari és lakossági 
védelmi készülékek 
kereskedelmének lebonyolításával 
foglalkozik. 

 

 

 

Consent Villamossági Kis- és 
Nagykereskedés 
Vecsés 
Cégünk elsősorban az 
épületvillamossággal, illetve 
bárminemű ipari és lakossági 
védelmi készülékek 
kereskedelmének lebonyolításával 
foglalkozik. 

 

 

 

Consent Villamossági Szaküzlet 
Halásztelek 
Cégünk elsősorban az 
épületvillamossággal, illetve 
bárminemű ipari és lakossági 
védelmi készülékek 
kereskedelmének lebonyolításával 
foglalkozik. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21067
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21067
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21066
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21066
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21065
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21067
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21066
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21065
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Consent Villamossági Szaküzlet 
Gyál 
Cégünk elsősorban az 
épületvillamossággal, illetve 
bárminemű ipari és lakossági 
védelmi készülékek 
kereskedelmének lebonyolításával 
foglalkozik. 

 

 

 

Consent Villamossági Szaküzlet 
Budapest 
Cégünk elsősorban az 
épületvillamossággal, illetve 
bárminemű ipari és lakossági 
védelmi készülékek 
kereskedelmének lebonyolításával 
foglalkozik. 

 

 

 

Drapéria Függöny és Lakástextil 
Szalon 
Heves 
Függöny, lakástextil, árnyékoló, fa, 
fém és műanyag karnisok, redőnyök, 
szúnyoghálók, elhúzószerkezetes 
alumínium rendszereket akár 
motoros vezérléssel is, külső-, belső 
rolók, díszítő textilek több féle 
mintával. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21064
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21068
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21069
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21069
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21064
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21068
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21069
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Heureka Bőrdíszmű-Játék-
Ajándék 
Szentes 
Bőrdíszművek, játékok, ajándékok 
széles választéka. 

 

 

 

Premium Caffe & Étterem 
Budapest 
A stílusosan berendezett Premium 
Étterem és Kávézó letisztult 
színvilágával, kényelmes 
ülőhelyeivel kitűnő lehetőséget 
biztosít üzleti megbeszélések, gyors 
ebéd, vagy romantikus vacsora 
alkalmára. 

 

 

 

Réka Optika 
Dabas 
Látásvizsgálat és kontaktlencse 
alkalmassági vizsgálat minden 
szerdán 13 és 18 óra között. 
Bejelentkezhet személyesen vagy 
telefonon. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21061
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21061
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21059
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21058
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21061
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21059
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21058
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Villanyszerelés 
Országos szolgáltató 
Vác és Budapest közötti munkákat 
vállalunk. 

 

 

 

Jutka Vendégház 
Verpelét 
Magyar házban az a szokás járja, a 
vendéget friss cipóval várja. Ha 
nincs cipó - nincs kenyér, mit tehet 
az ember? Fogadja a Vendéget 
meleg szeretettel. 

 

 

 

Víztisztító szaküzlet 
Budapest 
Vízszűrők, lúgosítók, zuhanyszűrők, 
szűrőbetétek, szerelékek, 
kiegészítők, vízlágyítók. 

 

  

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21072
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21070
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21060
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21072
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21070
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21060
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Copyright © 2017 Euro Discount Club, Minden jog fenntartva. 
 

Kedvezmények és Többletbevétel egyetlen kártyával! 
 

Kérdése van? Forduljon az EDC ügyfélszolgálatához! 
Munkanapokon 9-17 óra között 

Telefon: (1) 473-0509 

 

 

  

 

 
 

https://edc.hu/

