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Tisztelt Olvasónk! 
Ön már 1281 helyen használhatja EDC logós kártyáját. 

 

 

A múlt héten csatlakozott Partnereink 

  

 

 

Arcfiatalítás Pécs 
Pécs 
Bőrfiatalító kezelések, esztétikai 
bőrproblémák kezelése, 
dermokozmetikumok, 
egészségmegőrzés, arcfiatalító 
kezelések, masszázs és Bemer 
kezelések. 

 

https://edc.hu/kereso
https://edc.hu/gyik
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21036
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21036
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Dekor Kuckó 
Nagykanizsa 
Dekorációk készítése minden 
alkalomra. Party kellékek, 
ajándékok, kreatív hobby. 

 

 

 

Erkatex Lakástextil 
Pécs 
Lakástextilek széles választéka. 

 

 

 

Goldbox nyomda 
Budapest 
Erősségünk abban rejlik, hogy 
versenyképes árakon, gyors és 
minőségi nyomtatással szolgáljuk ki 
megrendelőinket egészen kis 
példányszámú megrendelések 
esetén is. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21038
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21053
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21048
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21038
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21053
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21048
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Gyöngy-Papír 
Kiskunhalas 
Papíráru, írószerek, 
készségfejlesztők, iskolafelszerelés, 
csomagolóanyagok, könyvek, 
játékok, kreatív alapanyagok, 
gyöngyfűzési alapanyagok, 
papírbútorok fénymásolás, 
nyomtatás, spirálozás. 

 

 

 

I Love Hair fodrászat és műköröm 
építés 
Budapest 
Szépség, egyéniség, egyediség - 
legfőbb célunk, hogy ezt mindenkiből 
előhozzuk. Szalonunkban Loreal és 
Tigi finish termékeket használunk, 
melyek állandó minőségük és 
megbízhatóságuk miatt a világ egyik 
vezető termékcsaládja. 

 

 

 

Masszázs Budapest 
Országos szolgáltató 
Időpont egyeztetésre házhoz 
megyek. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21037
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21033
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21033
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21041
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21037
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21033
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21041
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Mokos Családi Pincészet 
Palkonya 
Pincészetünk a hagyományos 
villányi vörösborok mellett 
gyümölcsbor különlegességek 
készítésével is foglalkozik. 
Szolgáltatások: eskövők, 
borkóstolók, csapatépítő 
összejövetelek. 

 

 

 

Nika Restaurant 
Budapest 
Minőségi, friss alapanyagokkal, 
modern felfogásban tálaljuk a 
klasszikus magyar és a nemzetközi 
konyha ételeit. Modern 
konyhatechnológia, kiváló 
alapanyagok és lelkiismeretes 
személyzet, kiemelkedő 
gasztronómiai élmény. 

 

 

 

Optisun Optika Pláza Galéria 
Mikóháza 
OptiSun Optika Szaküzlet Miskolc 
Pláza emelet galéria 
SZEMVIZSGÁLAT 
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS 
KONTAKTLENCSÉK 
NAPSZEMÜVEGEK KIEGÉSZÍTŐK 
A "DJV" és a "REVANS" 
szemüvegek kizárólagos képviselője, 
forgalmazója 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21034
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21035
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21039
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21034
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21035
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21039
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OptiSun Optika - Centrum 
Miskolc 
Szemvizsgálat, szemüvegkészítés, 
kotaktlencsék, napszemüvegek, 
kiegészítők. A DJV és a REVANS 
szemüvegek kizárólagos képviselője, 
forgalmazója. 

 

 

 

Orchidea Virág és Ajándék Üzlet 
Kiskunfélegyháza 
Virágok és ajándékok széles 
választéka. 

 

 

 

Dunakavics Bowling Klub Óbuda 
Budapest 
Egy családias étterem és bowling 
klub a Római-part szívében. Dunára 
néző terasszal, gyermek 
különteremmel, játszósarokkal, 
rendezvényteremmel, 
olvasósarokkal, csocsóval billiárddal 
várjuk vendégeinket. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21040
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21051
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21044
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21040
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21051
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21044
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Fészek Csillár és Lakásfelszerelés 
Győr 
Lámpa outlet és minőségi 
energiatakarékos izzó üzlet. 
Energiatakarékos izzók: kompakt 70-
80%, jó minőségű LED-izzók 90-
95% energiamegtakarítással! 

 

 

 

Fészek Csillár Vásárcsarnok 
Emelet 
Győr 
Lámpa outlet és minőségi 
energiatakarékos izzó üzlet. 
Energiatakarékos izzók: kompakt 70-
80%, jó minőségű LED-izzók 90-
95% energiamegtakarítással! 

 

 

 

Lakástextil-Függöny Üzlet 
Szigetszentmiklós 
Folyamatosan bővülő függöny 
választék. Sötétítők, karnisok, 
tartozékok, kézimunkához fonalak, 
cérnák, varrógéptűk, gobelin, terítők, 
pamut vásznak. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21042
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21043
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21043
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21052
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21042
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21043
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21052
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Mamamibolt Kismama és 
Bababolt 
Debrecen 
A természetes gondoskodás boltja. 
Babakelengye, babahordozás, 
mosható pelenkák, természetes 
játékok, válogatott könyvek, 
kismama és baba hasznos dolgai, 
személyre szabottan minden 
családnak. Babahordozó-
kölcsönzés. 

 

 

 

Nyomtatvány és Papír-Írószerbolt 
Keszthely 
Jó áruk, jó áron, jó hangulat! Jöjjön 
be hozzánk, vagy rendeljen tőlünk, 
mert velünk dolgozni élmény. 
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt nyitva az ajtónk. 
Garantáltan színesebbé tesszük a 
napját! :) 

 

 

 

Oktker-Nodus Kiadó Kft. 
Veszprém 
Képzések, könyvek, taneszközök, 
német újságok. Ének-zene, vizuális 
kúltúra, anya- és idegen nyelv, a 
tanulás tanítása, testnevelés. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21054
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21054
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21049
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21045
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21054
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21049
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21045
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Quality 57 Lakástextil Stúdió 
Budapest 
Függöny, bútorkárpit, teljes körű 
lakberendezés. 

 

 

 

Sport 99. kerékpárbolt szerviz és 
síkölcsönző 
Budaörs 
Üzletünk kerékpárok 
forgalmazásával és javításával, télen 
sílécek, snowboardok, korcsolyák 
bérbeadásával és javításával 
foglalkozik. 

 

 

 

Szkokitex Lakástextil és 
Lakberendezési Stúdió 
Kecskemét 
Vállaljuk házak, lakások, közületek, 
irodák teljes körű függönyözését, 
árnyékolását. Üzletünkben több ezer 
függönyminta közül választhatja ki 
az Önnek legmegfelelőbbet. 

 

https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21056
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21057
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21057
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21055
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21055
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21056
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21057
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21055
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Természetes burkolókövek 
kereskedelme 
Rácalmás 
Kertünk díszei, kőburkolatok, virágos 
kert: fa virágládák, kővirágtartók, 
agyagedények, kiegészítők. 

 

 

 

Axa-Soft Számítástechnikai 
szaküzlet 
Tata 
Számítástechnika szaküzletünk és 
szervizünk várja minden kedves 
meglévő és leendő ügyfelünket. 

 

  

 

  

 

   

 

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=21047
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21047
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21050
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21050
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21047
https://www.edc.hu/partnerreszletek?id=21050
https://edc.hu/

