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Tisztelt Olvasónk! 
Ön már 1266 helyen használhatja EDC logós kártyáját. 

 

 

A múlt héten csatlakozott Partnereink 

  

 

 

Zsóka Hajstudió 
Budaörs 
Hajstúdiónk fő profilja a 
szépségápolás, ami a hajnál 
kezdődik. A hajvágást meleg ollóval 
végezzük. Minőségi anyagokkal, 
megfizethető áron dolgozunk. 
Kozmetika, pedikűr, műköröm, 
masszázs, testkezelés. 

 

https://edc.hu/kereso
https://edc.hu/gyik
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21002
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21002
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Ablak Plusz - Ajtó-Ablak 
Szigetszentmiklós 
Az Ablak-Plusz Kft. nyílászárók 
forgalmazására, beépítésére és 
javítására szakosodott vállalkozás. A 
megrendelőink visszajelzései alapján 
ajánljuk a kiváló minőségű fa-, alu- 
és műanyag ablakok széles skáláját. 

 

 

 

Ezüst Ékszer Üzlet 
Budapest 
Ezüst ékszerek széles választéka. 

 

 

 

LUFIBAN ÁSZ és Dekorációk 
Szentendre 
Szolgáltatásaink: eskövői 
dekorációk, családi összejövetelek, 
céges rendezvények, bál, új üzlet 
nyitása, étterem, sportcsarnok 
dekorációja stb. Boltunkban: party- 
és dekorációs termékek, léggömbök. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21017
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21014
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21015
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21017
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21014
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21015
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Medgyesi Videófelvétel és 
Webfejlesztés 
Országos szolgáltató 
Videófelvételel, webfejlesztésssel és 
egyéb szolgáltatásokkal is várjuk 
Önt. 

 

 

 

Narancs Festékszaküzlet 
Budapest 
A festékek, lazúrok, vakolatok, 
hőszigetelési termékek és a 
háztartási tisztítószerek mellett a 
szárazépítészeti termékek teljes 
skáláját megtalálja nálunk. 

 

 

 

Nosztalgia Virágszalon 
Miskolc 
Virágcsokrok és kompozíciók 
készítése, cserepes és vágott 
virágok, esküvői és koszorúslány 
csokrok, rendezvények díszítése, 
kegyeleti készítmények és 
kiszállításuk, pontos, rugalmas, 
megbízható virágküldés. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21013
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21013
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21004
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21016
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21013
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21004
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21016
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Padlizsán Festékszaküzlet 
Budapest 
A festékek, lazúrok, vakolatok, 
hőszigetelési termékek és a 
háztartási tisztítószerek mellett a 
szárazépítészeti termékek teljes 
skáláját megtalálja nálunk. 

 

 

 

Rövidárú Kézimunka Üzlet és 
Műhely 
Paks 
Kézi hímzés (kalocsai, sióagárdi, 
sárközi), minta előnyomás, 
horgolófonal, kötőfonal árusítás 
kiegészítőkkel. 

 

 

 

Autófelszerelés A-Z-ig 
Budapest 
Cégünk arra törekszik, hogy jó ár 
mellet, jó minőséget is adjunk, 
melyet az is bizonyít, hogy több 
termékünknél is már 36 hónap 
garanciát vállalunk. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21005
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21028
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21028
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21003
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21005
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21028
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21003
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Birka-Firka Papír és Hobbi Bolt 
Budapest 
Írószerek, papíráruk, iskolaszerek, 
irodai kellékek, fénymásolópapírok, 
nyomtatványok valamint hobbi 
festékek, mozaikok, gyöngyök, 
szalagok, hungarocell, fa és gipsz 
termékek széles választéka. 

 

 

 

Diósdi Kerékpár Center 
Diósd 
Az új kerékpárok mellett 
sporteszközök is nagy választékban 
találhatók. Emellett az egyéni 
igények esetén egyedi kerékpárok 
építésével is állunk rendelkezésre. 

 

 

 

Egyiptomi Díszek 
Gödöllő 
Cégünknél széles választékban 
megtalálhatóak az ókori egyiptomi 
remekművek alapján készült 
anubisz, fáraó, szfinx és egyiptomi 
macska szobrok, valamint egyiptomi 
stílusú asztalok, lámpák, képek és 
Buddha szobrok. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21018
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21029
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21021
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21018
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21029
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21021
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F.A.M.-Tech Nyílászárók 
Püspökladány 
Kültéri és beltéri nyílászárók. 

 

 

 

Gyógy- és Egészségbolt 
Jászberény 
Gyógyászati és egészséges 
termékek széles választéka. 

 

 

 

LaciBike kerékpár üzlet 
Szeged 
Kerékpár és kerékpáros kiegészítők, 
kerékpár alkatrészek, tartozékok 
értékesítése, szervizelése. Minőségi 
munka és minőségi kerékpárok! FIXI 
és single speed egyedi kerékpárok 
építése megrendelésre. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21007
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21011
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21030
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21007
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21011
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21030
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Medgyesi Hangszer Center - Gitár 
Klínika 
Budapest 
Boltunk a következő világmárkák 
kizárólagos márkaképviseletét látja 
el: Line 6, Seymour Duncan, PRS 
Guitars, Elixir Strings, GHS-
Rocktron, Gallien Krueger, Carl 
Martin, Fernandes Guitars, 
GraphTech-GOTOH. 

 

 

 

Megálló Fogadó és Üdülőház 
Pálháza 
A fogadó a Zemplén szívében, az 
ország legkisebb városában 
helyezkedik el, ahol az ország 
legnagyobb élő karácsonyfája 
található. A fogadó saját étteremmel 
rendelkezik. 

 

 

 

SWEET-HOME® Lakberendezési 
termékek 
Gödöllő 
Lakberendezési termékek kis- és 
nagy kereskedelme. Lakások, 
üzletek, szállodák, recepciók egyedi 
exluzív berendezése. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21012
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21012
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21032
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21020
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21020
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21012
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21032
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21020
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Tappancs állateledel és horgász 
üzlet 
Püspökladány 
Botok, orsók, elektromos 
kapásjelzők, székek, meritőhálók, 
haltaró, zsinórok, táskák, száktartók, 
ládák, dobozok, mérlegek, ruházat. 

 

 

 

Zsebibaba Baba-Mama Bolt és 
Bizományi 
Tapolca 
Nálunk mindent megtalál a bébitől a 
kamaszig + kismamáknak minden 
kiegészítő. Minden, amire a babának 
és a mamának szüksége van! 

 

 

 

Deer-Comp Számítástechnika 
Jászberény 
Számítástechnika termékek széles 
választéka. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21006
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21006
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21031
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21031
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21010
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21006
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21031
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21010
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Boltív Tüzép Építőanyagtelep 
Pásztó 
Gépi rakodás (targonca, rakodógép), 
szakmailag felkészült értékesítők, 
gyors és megbízható árukiszállítás 
billenős, darus, esetleg terepes 
autókkal. 

 

 

 

Csempe és vasáru 
Pásztó 
Csempe és vasáru. 

 

 

 

márkAszerviz - Corner Üzletház 
Győr 
Magas minőség, állandó munkatárs, 
megbízhatóság, aki sose hiányozhat: 
Garancia. Felbosszantott 
mobiltelefonod, notebookod, 
navigációd? Mi nem hagyjuk, hogy 
többször előforduljon! 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21008
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21009
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21023
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21008
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21009
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21023
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márkAszerviz - HiperTesco 
Győr 
Magas minőség, állandó munkatárs, 
megbízhatóság, aki sose hiányozhat: 
Garancia. Felbosszantott 
mobiltelefonod, notebookod, 
navigációd? Mi nem hagyjuk, hogy 
többször előforduljon! 

 

 

 

markAszerviz - HiperTesco 
Pápa 
Magas minőség, állandó munkatárs, 
megbízhatóság, aki sose hiányozhat: 
Garancia. Felbosszantott 
mobiltelefonod, notebookod, 
navigációd? Mi nem hagyjuk, hogy 
többször előforduljon! 

 

 

 

márkAszerviz - InterSpar 
Győr 
Magas minőség, állandó munkatárs, 
megbízhatóság, aki sose hiányozhat: 
Garancia. Felbosszantott 
mobiltelefonod, notebookod, 
navigációd? Mi nem hagyjuk, hogy 
többször előforduljon! 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21022
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21025
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21024
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21022
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21025
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21024
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markAszerviz - Szentgotthárd 
Szentgotthárd 
Magas minőség, állandó munkatárs, 
megbízhatóság, aki sose hiányozhat: 
Garancia. Felbosszantott 
mobiltelefonod, notebookod, 
navigációd? Mi nem hagyjuk, hogy 
többször előforduljon! 

 

 

 

Schumannker Kft. - Bútoralkatrész 
bolt 
Budapest 
Elsősorban német, minőségi 
termékeket forgalmazunk. 

 

 

 

Autóalkatrész Üzlet - Kerék Kft. 
Nagykáta 
Autóalkatrész- és szerszám-
kereskedés. 

 

  

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21026
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21019
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21019
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21027
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21026
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21019
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21027
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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/

