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Euro Discount Club hírlevél 
2011. – 26. hét 

  

  

 

Az elmúlt héten a rendszerünkhöz kedvezményadóként csatlakozott partnereink: 
 

  

  

 

BernarGo Kft. 

  

(Internet) 
 

 Minőségi háztartási tisztítószerek nagy tételű értékesítése. 

Kiszolgálnak magánszemélyeket, közületeket és nagybani 
felhasználókat is. Kiszállítást Pest megyében vállalnak. 
Szállítási költséget nem kérnek. 

Biztosított kedvezmény: 12% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Természet 2000 Kft. 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Cégük egy komplex, teljesen új technológiákkal rendelkező 
egészségmegőrző programot kínál, amellyel kompenzálhatja a 

környezet negatív hatásait, és megőrizheti egészségét, 
életerejét, vitalitását. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

Silver: 20% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1047
http://www.edc.hu/info.php?id=E1038
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U-alakú Sportbolt 

  

(Dél-Alföld) 

 

 Adidas, Nike, Speedo és Heavy Tools sportruházat. Táskák, 
cipők, papucsok, úszódresszek nagy választékban. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Sportáruház 

  

(Dél-Alföld) 

 

 Sportfelszerelés minden sportághoz. Adidas, Nike, Joma foci- 
és teremcipők teljes választéka. Mezgarnitúrák, küzdősport-

ruházat, védőfelszerelések, kondigépek, ping-pong asztalok, 
futópadok, szobabiciklik. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Vegamontír Bt. 

  

(Kiszálló szolgáltató) 

 

 Könyvvizsgálóval, revizori tapasztalattal rendelkező 

könyvelővel, jogásszal rendelkező csapatuk vállalja 
társaságok alapításának jogi munkáit, könyvelését, NAV-
képviseletét, könyvvizsgálatát, jogi tanácsadást. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

 

 
  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1048
http://www.edc.hu/info.php?id=E1045
http://www.edc.hu/info.php?id=E1044
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Bambi Fehérnemű és Rövidáru Bolt 

(Dél-Alföld) 

 

 Triumph fehérneműk, kötő-horgoló fonalak, valamint férfi 
alsóneműk nagy választékban. 

Biztosított kedvezmény: 10% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Buzás Fürdőszobaszalon - Novi Kerámia Kft. 

  

(Észak-Magyarország) 

 

 Főprofiluk a fürdőszoba felszerelések, berendezések, minőségi 
csempék, burkolólapok forgalmazása. Emellett a burkoláshoz 
szükséges segédanyagok, hőszigetelő rendszerek, vakolatok 
és gipszkartonok is kaphatóak. 

Biztosított kedvezmény: 8% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

Elektron Sky Kft. 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Antennaszerelés - vagyonvédelem - kaputelefon. Behatolás-

jelzők, riasztók, kaputelefonok, video-megfigyelő rendszerek, 
antennák szerelése 2 év garanciával. Tervezés, telepítés, 
javítás, karbantartás. 

Biztosított kedvezmény: 8% 

 

  

RÉSZLETEK 

  

  

 

 

 
  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1043
http://www.edc.hu/info.php?id=E1042
http://www.edc.hu/info.php?id=E1037
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Milka Szalon Csokibolt 

(Közép-Dunántúl) 

 

 Több mint 100 féle eredeti osztrák-német Milka csoki 

kapható! Specialitásuk: egyedi Milka (vagy vegyes) csokoládé 
csokrok készítése szülinapra, névnapra vagy bármely 
alkalomra. 

Biztosított kedvezmény:5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Dr. Fekete András fogszakorvos 

  

(Nyugat-Dunántúl) 

 

 Esztétikai fogászat, fogfehérítés plazmalámpával, 

fogékszerek, implantáció, fémmentes fogpótlások, 
professzionális eszközök, német-amerikai-japán anyagok, 
lelkiismeretes munka, kedvező ár. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

 

Betörésvédelem 

  

(Közép-Magyarország) 

 

 Védje velük értékeit elektronikus és mechanikus 
betörésvédelmi eszközökkel! Cégük minden típusú ingatlan 

helyszínre szabott védelmének tervezésével, gyártásával és 
kivitelezésével foglalkozik. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

Silver: 10% 

 

RÉSZLETEK 

  

  

http://www.edc.hu/info.php?id=E1040
http://www.edc.hu/info.php?id=E1041
http://www.edc.hu/info.php?id=E1039
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Mandala Egészségkuckó 

  

(Dél-Alföld) 

 

 Egészségbolt - drogéria - ajándék üzlet. Egészséges 

élelmiszerek, táplálék-kiegészítők, kozmetikumok, gyógyteák 
és minden ami az egészséghez kell. Könyvek, ajándéktárgyak. 

Biztosított kedvezmény: 5% 

 

Silver: 10% 

 

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=E1046
http://www.edc.hu/kereso
http://www.edc.hu/kiemeltek
http://www.edc.hu/kiemeltek
http://www.edc.hu/teljesterkep
http://www.edc.hu/ajanlas
http://www.cardsolutions.eu/kapcsolat

