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Tisztelt Olvasónk! 
 

Ön már 1115 helyen használhatja EDC logós kártyáját. Tekintse meg újonnan 
csatlakozott elfogadóhelyeinket! 

 

 

Legutóbb Csatlakozott Partnereink 

  
 

  

 

 

Zs&M+K Autósiskola 
Korszerű, fejlődő járműparkkal 
növekedett oktatói állománnyal 
tartjuk fenn szolgáltatási körünket, 
mely egyre nagyobb teret hódít 
szűkebb környezetükben 
Hódmezővásárhelyen és a környező 
kistelepüléseken. 

 

  
 

https://edc.hu/kereso
https://edc.hu/gyik
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20872
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20872
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Biorezonanciás egészségelemzés 
- otthonában. 
A legmodernebb 8D NLS 
Egészségőr készülékkel komplex 
egészségelemzést végzek, melyben 
megismerheti a szervezetét érő 
terheléseket, hiányokat. 
Természetesen komplett étrend 
tanácsokat is adok, bemért 
gyógynövényekkel. 

 

  
 

 

 

Fontana Optika Szemészet és 
Gyermekszemészet 
Optikai szalonunk folyamatosan 
bővülő választékkal várja vásárlóit és 
érdeklődőit. Mi megtaláljuk a 
megoldást minden látással 
kapcsolatos problémájára. 

 

  
 

 

 

Ildikó Fehérnemű 
Kínálatunk: női-, férfi-, gyermek 
fehérneműk, zoknik, harisnyák, 
törölközők, ágyneműk nagy 
választéka. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20881
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20881
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20882
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20882
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20873
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20881
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20882
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20873
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Indesign Fürdőszoba Szaküzlet 
Üzletünkben az alábbi termékek 
közül válogathat: csempék, bidék, 
falburkolatok, mosdók, 
masszázskádak, törölközőszárítós 
radiátorok, komplett kabinok, 
fürdőszoba bútorok és kiegészítők, 
zuhanypanelek, parketták, csapok, 
kádak. 

 

  
 

 

 

Non-Stop Zárszervíz 
Non-stop zárszerviz Szegeden és 
Csongrád megye egyéb területein. 
Ha szeretné otthonát 
biztonságosabbá tenni, esetleg 
elveszett a kulcs vagy zára is 
javításra szorulna, mi segítünk. 
Gyorsaság és megbízhatóság! 

 

  
 

 

 

RepülőFlytall Modellek 
Szinte törhetetlen repülőmodellek 
kezdőknek és haladóknak. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20874
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20886
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20878
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20874
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20886
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20878
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T-FORMA Női Fitness és Aerobic 
Stúdiónk 10 éve törődik a 
Debrecenben és környékén élő 
hölgyek egészségével és alakjának 
formálásával. 

 

  
 

 

 

Üveges-Képkeretező 
Üvegezés, képkeretezés. 

 

 

 

Vándortanya Étterem 
Hamisítatlan házias ízek, kellemes 
vidéki hangulat. Házi lekvárok, 
kompótok, házi sajtok, kézműves 
termékek, levendulás 
különlegességek. Vendéglátás 
csoportok részére, gyerekbarát, 
szabadtéri ülőhelyek. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20892
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20885
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20888
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20892
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20885
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20888
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Any-Gold Ékszer Üzlet 
Kínálatunk: arany-, ezüst ékszerek, 
karórák széles választéka. 
Szolgáltatásaink: ékszer-készítés és 
javítás, cserearany (ékszer 
beszámítása), fülbelövés. 

 

 

 

Baromfi Húsbolt 
Mindig friss hús kapható 
üzletünkben. 

 

 

 

BB Szépségház 
Biopatika, BABOR Refererencia 
Szépségszalon, AGE ID make up, 
bioSzolárium, Flabélos, 
cCsontkovácsolás, masszázs, 
természetgyógyászat, gyógytorna, 
fogyókúrás programok, mezoterápia, 
kinezológia, oktatás. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20876
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20883
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20893
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20876
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20883
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20893
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Hidegurkolás és Medenceburkolás 
Szolgáltatásaink: burkolás, 
csempézés, vízszigetelések, 
járólapozás, gránát, márvány, 
mészkő, természetes, illetve öntött 
kövek burkolás, mozaik burkolatok, 
gőzkabin építés, öntött padló, 
medence burkolás, parketta és 
padlószőnyeg. 

 

 

 

Lenner-Mächler Optika 
Látásvizsgálat, szemüveg és 
kontaktlencse rendelés, szemüveg 
készítés, fúrt keretbe egyedi 
formatervezés, szemüveg javítás, 
dioptriás napszemüveg készítés, 
ápoló folyadékok és egyéb 
kiegészítők. 

 

 

 

Márti Papír 
Cégünk papír-írószer, nyomtatvány 
kiskereskedelemmel foglalkozik. 
Üzletünket 2000-ben nyitottuk meg a 
Millennium üzletházban. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20875
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20880
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20891
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20875
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20880
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20891


7 

 

 

 

PKS Számítástechnikai 
Alkatrészek 
Teljeskörű számítástechnikai 
termékek széles választéka. 

 

 

 

ProfiBolt 
Műszaki termékek széles választéka 
kapható üzletünkben. 

 

 

 

Teddy Játékbolt 
Bőséges áruválasztékkal és udvarias 
kiszolgálással várjuk kedves 
vásárlóinkat. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20877
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20877
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20894
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20879
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20877
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20894
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20879
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Twister Gyermekstúdió 
Gyermekruha üzletünkben 
megtalálja mindazt, amire 
gyermekének szüksége lehet tetőtől-
talpig. Gyermekruha: 56-176 
centiméterig. Gyermekcipő: 17-41-es 
méretig. 

 

 

 

Zöldség-Gyümölcs és Takarmány 
Üzlet 
Friss zöldség. 

 

 

 

Bababolt Árkád Üzletsor 
Ebédidő: 12-13h. Bébi és 
gyermekruházat újszülöttől 170-es 
méretig. Ünneplőtől hétköznapi 
viseletig, sapkától a zokniig, 
fehérnemű, kabát széles választéka. 
Babakocsi, kiságy, járóka, etetőszék, 
hinta, komp. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20887
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20884
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20884
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20871
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20887
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20884
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20871
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Pont-Market Bt. 
A több mint két évtizedes 
tapasztalattal igyekszünk vevőink 
felmerülő igényeit maximálisan 
kielégíteni, problémáikra a 
legrövidebb időn belül megoldást 
találni. Gépkölcsönzés, elektromos 
kézi szerszámok. 

 

  
 

  

 

  

 

   

 

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://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20890
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20890
https://edc.hu/

