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Tisztelt Olvasónk! 
Ön már 1144 helyen használhatja EDC logós kártyáját. Tekintse meg újonnan 

csatlakozott elfogadóhelyeinket! 

 

 

Legutóbb Csatlakozott Partnereink 

  

 

 

Autószervíz Indycar 
Mosonmagyaróvár 
Új- és használt járművek, valamint 
alkatrészek forgalmazása mellett 
vállaljuk minden típusú személy és 
kishaszongépjármű TELJESKÖRŰ 
szervizelését, műszaki vizsgára való 
felkészítését. 

 

 

 

Cerka Papír Írószer 
Nyomtatványbolt 
Várpalota 
Papír-írószer nyomtatvány, bélyegző 
készítés, fénymásolás, táskák, 
játékok. 

 

https://edc.hu/kereso
https://edc.hu/gyik
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20925
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20921
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20921
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20925
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20921
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Cívis Papír Írószer Kiskereskedés 
Debrecen 
Termékeink: irodai papíráruk, 
irodaszerek, irodai kiegészítők, 
nyomtatványok, iskolaszerek, 
háztartási papírok, kreatív- és 
hobbitermékek stb. 

 

 

 

Civis Papír-Írószer 
Nagykereskedés 
Debrecen 
Vállalatunk kapcsolatban áll 
valamennyi jelentősebb kül- és 
belföldi írószer-irodaszer gyártóval, 
forgalmazóval. A forgalmazott 
termékeink köre meghaladja a 9.000 
féle árucikket! 

 

 

 

Fénycentrum 
Pécs 
Családi házak, lakások világításának 
szakszerű berendezésével állunk 
rendelkezésre - az egyedi igények 
figyelembevételével. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20913
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20914
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20914
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20918
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20913
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20914
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20918
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Virágsziget virág-ajándék és 
Kreatív Üzlet 
Dombóvár 
Élő, vágott virágok, dserepes 
növények, száraz virágok és 
művirágok, alkalmi csokrok, 
ajándékkosarak. 

 

 

 

Cleo Fitness 
Tószeg 
Szépülj és hozd magad formába! 
Szépségszalon és konditerem egy 
helyen. 

 

 

 

Ajándék party és dekor kellékek-
tűzijátékok boltja 
Gyál 
Ajándéktárgyak, dekorációs, esküvői 
és party kellékek, reklám ajándékok, 
tűzijátékok. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20915
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20915
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20909
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20895
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20895
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20915
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20909
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20895
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Bak-Roll Tapéta Bolt 
Dunaújváros 
Széles tapétaválasztékkal és 
kiegészítőkkel, egyre bővülő 
termékkínálattal várunk minden 
érdeklődőt. 

 

 

 

Basa Üvegfólia 
Debrecen 
A fóliákat minden esetben az egyedi 
igényeknek, és a helyi 
adottságoknak megfelelően, a 
műszaki lehetőségek határain belül 
készítjük. Termékeinkre egy-öt év 
teljes körű garanciát vállalunk. 

 

 

 

Berniko Rendezvényszervezés és 
Dekoráció 
Dunaújváros 
Dunaújváros környékén 2008 óta 
foglalkozunk családi és egyéb 
rendezvények dekorációjának 
elkészítésével. Esküvő, születésnap, 
keresztelő vagy egyéb ünnepi 
alkalmak. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20899
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20900
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20911
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20911
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20899
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20900
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20911
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Bezzegh Kft. - Iparos és 
Kertcentrum 
Gyöngyös 
Üzletünkben megtalálható: kerti és 
szabadidős termékek, barkács- és 
kertészetigépek, szerszámok, 
növény- és gyepápolás, öntözés- és 
tótechnika, uszodatechnika. 

 

 

 

Dabas Lakástextil üzlet 
Dabas 
Minden, ami lakástextil: ágynemű 
garnitúrák, szőnyegek, függönyök, 
asztalterítők, viaszos vásznak, 
törölközők, kádkilépők. 

 

 

 

Exotic Aqua Diszállatkereskedés 
Mosonmagyaróvár 
Halak, hüllők, kétéltűek, rRágcsálók, 
akváriumi növények. Vállaljuk 
akváriumuk egyedi méretben való 
elkészítését is. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20904
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20904
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20898
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20889
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20904
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20898
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20889
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Gyorsnyomda és Ajándék Bolt 
Budapest 
Textil termékek feliratozása, 
promóciós reklámajándékok A-Z-ig. 

 

 

 

Horgászparadicsom 
Eger 
Célunk, hogy megpróbáljuk minden 
horgász igényeit kielégíteni. 

 

 

 

Imi Gumiszervíz 
Berettyóújfalu 
Gumiszerelés, centrírozás, javítás, 
értékesítés. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20896
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20917
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20920
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20896
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20917
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20920
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Mesekuckó Játszóház 
Dunaújváros 
Játszóház kicsiknek és nagyoknak. 
Fejlesztő foglalkozások, 
gyermekmegőrzés, születésnapi 
partik, kerti partik lébonyolítása. 

 

 

 

Nomád Vadászbolt 
Hódmezővásárhely 
A térség polgári cégei részére 
munkaruha, munkavédelmi 
felszerelés beszerzését és 
forgalmazását - helyszíni méretvétel 
után, házhoz szállítással - vállaljuk. 

 

 

 

Papír-Írószer és Ajándék bolt 
Budapest 
Üzletünkben megtalálható a papír-
írószer és ajándék tárgyak széles 
választéka. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20912
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20707
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20897
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20912
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20707
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20897
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PAPÍRMADÁR Papír-írószer 
Tiszafüred 
Üzleteinkben megtalálod azokat az 
író- és irodaszereket, iskolától az 
irodatechnikai termékeket, 
amelyeket mindennapi munkádban 
vagy tevékenységed során 
használnod kell. Kreatív termékek. 

 

 

 

PAPÍRMADÁR Papír-írószer 
Püspökladány 
üzleteinkben megtalálod azokat az 
író- és irodaszereket, iskolai és 
irodatechnikai termékeket, 
amelyeket mindennapi munkádban 
vagy tevékenységed során 
használnod kell. 

 

 

 

Streamaudio 
Budapest 
Szakmai múlt, 20 év tapasztalat, 
hatalmas bemutatótermi kínálat, 
szakszerű termék bemutatók, 
rugalmas, vásárló orientált 
kiszolgálás. Tanácsadás - 
Értékesítés - Kivitelezés. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20907
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20908
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20910
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20907
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20908
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20910
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Szurka - szórakoztató játékok 
Miskolc 
1992-től árulunk serlegeket és 
érmeket. LED termékeket kínálunk 
kifogástalan minőségben, valamint 
biliárd, darts, csocsó teljes alkatrész 
és kellék választékát. 

 

 

 

T & J Bt Papír-Írószer-
Nyomtatvány Üzlet 
Sajószentpéter 
Papír-írószer, Nyomtatvány, 
Ajándék, Kreatív hobbi és 
ezüstékszerek. 

 

 

 

Térkő Oázis 
Dabas 
Kínálatunkban lábazati- és 
falburkolatok is szerepelnek: térkő, 
terméskő és műkő. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20916
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20924
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20924
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20919
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20916
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20924
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20919
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Triumph fehérneműk 
Budapest 
Üzeltünkben: fehérnemű, fűrdőruha, 
harisnya széles választéka kapható. 

 

 

 

Kismókus Gyerekcipő Bolt 
Solymár 
Minőségi gyerekcipők: D.D.step, 
Linea, Falcon, Szamos kölyök. 
Salus, A D.D.step cipők előnye, 
talpbetétje kiemelhető, így 
belerakható más, gyógytalpbetét. 
Supinált(döntött sarkú) cipők, 
szandálok a bedőlt bokára. 

 

 

 

Mágika-Kreatív Ajándék és Hobbi 
Műhely 
Érd 
Kreatív ajándékok széles választéka. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20905
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20926
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20906
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20906
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20905
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20926
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20906
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Sarok Üzletház 
Jászberény 
Ágybetétek, ágykeretek, 
fenyőbútorok, ülőgarnitúrák, étkezők, 
kerti bútorok, közterületi játékok, 
lakástextil - napi bérlés. 

 

  

 

  

 

   

 

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=20922
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20922
https://edc.hu/

