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Tisztelt Olvasónk! 
Ön már 1225 helyen használhatja EDC logós kártyáját. 

 

 

A múlt héten csatlakozott Partnereink 

 

  

 

 

Fazekas Borpince 
Ajka 
Pincében kitűnő évjáratú 
folyóborokat kóstolhatunk. Ínyencek 
ne feledkezzenek meg a híres 
óborkészletről! Igyekszük kialakítani 
egy mini bormúzeumot, ennek 
köszönhetően 1990-ig 
visszamenőleg kóstolhatnak a 
látogatók. 

 

https://edc.hu/kereso
https://edc.hu/gyik
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20976
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20976
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Gaál Autó Kft.- Bosch Car Szervíz 
Üllő 
Magasan képzett szakembereink, 
biztos és folyamatosan fejlődő 
technikai hátterünk garantálják, hogy 
autója nálunk jó kézben lesz. 
Szolgáltatásainkkal állunk az Ön 
rendelkezésére. 

 

 

 

Gimpexsport 
Békéscsaba 
Napszemüvegek kis- és 
nagykereskedelmére szakosodtunk, 
széles termékválasztékunkban a 
speciális sportszemüvegek mellett, a 
hölgyek is meglelik divatos és 
extravagáns szemrevalóikat. 

 

 

 

Gizmo-Team Versenyautó Bérlés 
Országos szolgáltató 
Az élet túl rövid! Gazdagodj egy 
élménnyel! Ne gondolkozz! Foglalj 
most időpontot! Találkozzunk a 
Kicsák-Ringen! 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20966
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20964
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20955
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20966
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20964
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20955


3 

 

 

 

Hotel Swing City 
Budapest 
Háromcsillagos hotelünk barátságos, 
otthonos légkört biztosít 
vendégeinek, mely Budapest 
szívében található a nagy körúton. 

 

 

 

Kastélydomb Kávézó Étterem 
Várpalota 
Szeretettel várjuk kedves 
vendégeinket! 

 

 

 

Két Fenyő Étterem 
Taksony 
Szeretettel várunk mindenkit! 
Vasárnaponként svédasztalos ebéd 
kiemelkedő gasztronómiai kínálattal, 
élő zenével. Vállaljuk esküvő, családi 
esemény, osztálytalálkozó, ballagás, 
szülinap, céges rendezvény 
szervezését. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20959
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20969
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20982
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20959
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20969
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20982
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Kincsesbánya 
Kaposvár 
Ajándékok, dísztárgyak nagy 
választéka. 

 

 

 

Konzol Játékbolt 
Jászberény 
Videojátékgépek és softwerek 
értékesítése, felvásárlása, cseréje és 
szervizelése. 

 

 

 

Négy Évszak Termálüdülő 
Csokonyavisonta 
Egyedülálló különlegesség, hogy a 
jól felszerelt apartmanok gyógyvízzel 
is ellátottak, valamennyi fürdőkádban 
élvezhető a jótékony hatású víz. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20988
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20999
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20983
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20988
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20999
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20983


5 

 

 

 

Pano Sport Pub 
Szentes 
7 LCD tévén és egy nagy kivetítőn 
követheti kedvenc 
sporteseményeit!Különtermünkben 
vállaljuk családi-, baráti 
rendezvények, nyugdíjas- és 
osztálytalálkozók, ballagási és céges 
összejövetelek teljes körű 
kiszolgáltatást. 

 

 

 

Szív Autósbolt 
Budapest 
Autóalkatrészek széles választéka. 

 

 

 

3M3 Munkaruházati Bolt 
Gödöllő 
Munkaruházati és tűzoltó készülék 
szaküzlet. Élet, munka, biztonság. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20968
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20973
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21001
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20968
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20973
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21001
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Poly-Mix Épületgépészet 
Vác 
Épületgépészeti termékek széles 
választéka. 

 

 

 

Kölyöksziget Játéktár 
Dabas 
Speciális játékboltunk kínálatát nagy 
szakértelemmel állítjuk össze, a 
legújabb, legjobb minőségű játékokat 
válogatjuk ki és kínáljuk 
vásárlóinknak. 

 

 

 

Aquarium Étterem és Vendégház 
Abádszalók 
Ha szereti a természetet, jöjjön el a 
Tisza-tóra! Ha szeret aktívan 
pihenni, ne hagyja ki Abádszalókot! 
És ha Abádszalókon jár, ne hagyja ki 
az aquariumot. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20967
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20961
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20954
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20967
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20961
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20954


7 

 

 

 

Balla Bútor Bemutatóterem 
Szerencs 
Szolgáltatásaink: 
bútorösszeszerelés, garancia, 
gyereksarok, házhozszállítás, 
hitelügyintézés, 
lakberendezésitanácsok, 
számítógépes látványterv, ingyenes 
parkolás. 

 

 

 

dr Padló Parketta-PVC-Szőnyeg 
Székesfehérvár 
Kedvező áron, kiváló minőségben 
szolgáljuk ki kedves vásárlóinkat. 

 

 

 

Egészségvédő Készülékek Szaküzlete 
Siófok 
A Thetisz Kft. az Ön partnere 
wellness-otthona kialakításában, 
egészségvédő termékek 
forgalmazásában és az 
egészségturizmus 
megvalósításában. H: szünnap K-P: 
9-12:30; 14:00-17:30 SZ: 9-12:30 V: 
szünnap. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20972
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20965
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20987
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20972
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20965
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20987
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Fabók Fabót 
Eger 
Minőségi munka csak minőségi 
alapanyagból várható el, ezért 
beszállítóink között olyanokat 
kerestünk melyek ezeket, a 
faanyagokat kínálják, akár szárítva 
is. 

 

 

 

Györe Kerékpáristálló 
Cegléd 
„Életed párja, a Györe kerékpárja!” 
Profilunk: kerékpárok forgalmazása, 
javítása, átalakítása. Jelenleg 300 
kerékpárral és egy rendkívüli 
alkatrész, kiegészítő választékkal 
várunk minden érdeklődőt. 

 

 

 

Lázár Borház 
Érd 
Olyan pincék borait kínáljuk 
borbarátainknak, melyek jellemzően 
nem kaphatóak az üzletláncokban. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20974
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20962
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20986
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20974
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20962
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20986
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Lázár Borház 
Budapest 
Üzletünkben lehetőség van ingyenes 
borkóstolásra a pillanatnyi készlet 
szerint. Olyan pincék borait kínáljuk 
borbarátainknak, melyek jellemzően 
nem kaphatóak az üzletláncokban. 
12.00-15.00-ig zárva. 

 

 

 

Mátyás Apartmanok 
Hajdúszoboszló 
Minden egy karnyújtásnyira Öntől – 
ennél közelebb nincs szállás 
Hajdúszoboszlón! 

 

 

 

Mikonos Görög Termékek Háza 
Székesfehérvár 
Beltéri és kerti berendezések, 
kiegészítők széles választékával 
várjuk kedves érdeklődőinket. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20985
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20980
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20979
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20985
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20980
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20979
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Papír-Írószer Biztonságtechnika és 

Informatikai 
Csenger 
Papír-, írószer-, biztonságtechnika 
és informatikai szaküzlet ezenkívül, 
laminálás, fekete-fehér nyomtatás és 
fénymásolás. 

 

 

 

Playstation-Játékállomás, 

Mobiltelefon és GPS Szaküzlet 
Jászberény 
PlayStation 1-2-3-4-VR, Sony PSP, 
Xbox, Xbox360,XBOX ONE, 
Gameboy, Nintendo Wii-DS, Pc, 
Mobiltelefon, GPS, Laptop, LCD tv..., 
gépek, játékok, kiegészítők, adása-
vétele-kölcsönzése és szervizelés. 

 

 

 

Sétány Kávézó és Palacsintázó 
Hajdúszoboszló 
Különleges édes és sós palacsinta 
variációk közül választhat. 
Kávékülönlegességek, friss 
sütemények és különböző alkohol és 
alkoholmentes italok, koktélok, 
Fagylaltkelyhek. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21000
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21000
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20971
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20971
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20981
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21000
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20971
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20981
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Video 2000 Studió 
Jászberény 
Híradástechnikai termékek, 
háztartási elektronikai termékek és 
háztartási gépek értékesítése, 
javítása. Klímaberendezések 
telepítése, kapunyitó rendszerek 
beszerelése, biztonságtechnikai 
megfigyelőrendszerek telepítése. 

 

 

 

WellCom Grafikai Stúdió 
Budapest 
Az immár több mint 20 éves 
WellCom Stúdió olyan szakmai 
tapasztalatokra tett szert, amelyekkel 
megrendelőink maximális 
biztonságban érezhetik magukat! 

 

 

 

Wend Rrövidáru 
Érd 
Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat üzletünkben, ahol 
mindent beszerezhettek a 
hobbivarráshoz, ruhajavításhoz és 
kreatív hobbihoz! 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20960
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20989
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20975
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20960
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20989
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20975
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Double Gold Konyhastudio 
Heves 
Egyedi igényeknek megfelelő testre 
szabott bútorok készítésével 
foglalkozunk. Stúdiónk célja, hogy a 
hozzánk fordulók igényeit és 
életvitelét figyelembe véve teljes 
körű tanácsadással, tervezéssel 
segítsük. 

 

 

 

Baby Center 
Szentes 
Babáknak-Mamáknak! Babakocsi, 
bababútor, autósülés, etetőszék, 
babakelengye, kismamaruházat, 
játék, babacipő, kölcsönzés (mérleg, 
légzésfigyelő). 

 

 

 

Baby Center 
Csongrád 
Babáknak-Mamáknak! Babakocsi, 
bababútor, autósülés, etetőszék, 
babakelengye, kismamaruházat, 
játék, babacipő, kölcsönzés (mérleg, 
légzésfigyelő). 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20970
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20993
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20992
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20970
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20993
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20992
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Deko Festék és Hőszigetelő Diszkont 
Gödöllő 
Fő tevékenységi körünk festék és 
vegyi áru, valamint hőszigetelő 
rendszerek értékesítése. Nálunk az 
első a vevő, ezért a profi kiszolgálás 
mellett jó minőségű termékeket 
kínálunk. 

 

 

 

Deko Festék és Hőszigetelő Diszkont 
Mogyoród 
Fő tevékenységi körünk festék és 
vegyi áru, valamint hőszigetelő 
rendszerek értékesítése. Nálunk az 
első a vevő, ezért a profi kiszolgálás 
mellett jó minőségű termékeket 
kínálunk. 

 

 

 

Verseg Tüzép 
Verseg 
Tüzelő, építőanyag, barkácsáru, 
kertészeti termékek, állateledel 
kereskedés, kiszállítással. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20990
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20991
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20984
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20990
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20991
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20984
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A Zsúpfedeles házikó 
Szalafő 
A népi műemlék parasztházban 2 
szoba, konyha, zuhanyzós 
fürdőszoba és tornác található. 
Önálló épület és telek,a háziak 
nélkül.Nyitva: tavasztól-őszig. 

 

 

 

Alkat-Race - Kállay Autósbolt Ford 

szaküzlet 
Budaörs 
Ford Alkatrész szaküzlet - 
Megbízhatóság, Gyorsaság, 
Minőség! Szeretettel és minden 
igényt kielégítő árukészlettel várjuk 
üzletünkben! 

 

 

 

Casaart Lakásművészet 
Kecskemét 
Casaart gyönyörű olasz bútoraival és 
lámpakínálatával, széles 
választékból teljes körűen bárki 
berendezheti otthonát. 
Lakberencezési tervezést, 
tanácsadást nyújtunk személyre 
szólóan, az Ön igényeinek 
megfelelően. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20998
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20957
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20957
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20994
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20998
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20957
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20994
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Casaart Lakásművészet 
Budapest 
Casaart gyönyörű olasz bútoraival és 
lámpakínálatával, széles 
választékból teljes körűen bárki 
berendezheti otthonát. 
Lakberencezési tervezést, 
tanácsadást nyújtunk személyre 
szólóan, az Ön igényeinek 
megfelelően. 

 

 

 

Kenguru Babadiszkont 
Kiskunhalas 
Áruházunkban mindent megtalálhat 
ami a babaváráshoz és a 
kisgyermekeknek szükséges a 
kelengyétől a babakocsin át egészen 
a gyerekszoba-bútorokig. 

 

 

 

Kibor-Car - Használt Autó 

Kereskedés 
Nyíregyháza 
Autóinkat megtalálja az interneten is. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20995
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20977
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20956
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20956
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20995
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20977
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20956
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MasterComp Számítástechnikai 

Szaküzlet és Szervíz 
Budapest 
Új és használt számítógépek, 
kiegészítők forgalmazása. 
Számítógép és monitor szerviz. 
Andorid eszközök szervizelése. 
Operációs rendszer telepítés, 
hibafelderítés. Helyszíni szerelés. 
Vírusirtás. Adatmentés. Digitalizálás. 

 

 

 

Németh Ágnes Csilla lakberendező 
Országos szolgáltató 
Lakberendezési tervezés és 
tanácsadás személyre szólóan, az 
Ön igényeinek megfelelően! LOSZ 
Év Lakberendezője megtisztelő cím 
2014-ben és 2016-ban is. 

 

 

 

Solart Árnyékolástechnika 
Kecskemét 
Árnyékolástechnikai termékek széles 
választéka. 

 

  

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20958
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20958
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20996
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20997
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20958
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20996
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=20997
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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/

