
 

Euro Discount Club hírlevél 

13. hét 

Az elmúlt héten a rendszerünkhöz kedvezményadóként csatlakozott partnereink: 

-  Casada - (Országosan 12 Shop) - biztosított kedvezmény: 12% 

A Casada Hungary Kft. üzleteiben megtalálható Magyarország legszélesebb masszázstermék-

palettája. A 13 éves cég garantálja a minőséget minden ügyfele számára. 

-  Rapidus Optika - (Észak-Magyarország) - biztosított kedvezmény: 20%, Silver: 40% 

Ingyenes computeres látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés, szemüveg készítés és javítás. 

-  Rapidus Optika - (Pest megye) - biztosított kedvezmény: 20%, Silver: 40% 

Ingyenes computeres látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés, szemüveg készítés és javítás. 

-  Lorena Panzió és Étterem - (Észak-Alföld) - biztosított kedvezmény: 10%, Silver: 20%  

A panzió a Gyógyfürdő és az Aqua Palace főbejáratától 70 méterre található. Igényes étterem, 

mediterrán terasz, különleges ízvilág.  

-  VS Virágüzlet - (Pest megye) - biztosított kedvezmény: 10%, Silver: 20% 

Minden héten friss és bőséges áruválaszték. 

-  NormaNatura Online Vitamin Áruház - (Internet) - biztosított kedvezmény: 5%, Silver: 10%  

A NormaNatura vitamin szaküzlet elkötelezett a minőségi étrendkiegészítők mellett a megelőzés és a 

kezelések során.   

-  NormaNatura Vitamin Szaküzlet - (Pest megye) - biztosított kedvezmény: 5%, Silver: 10% 

A NormaNatura vitamin szaküzlet elkötelezett a minőségi étrendkiegészítők mellett a megelőzés és a 

kezelések során. 

-  Kempny - Mini ABC - (Pest megye) - biztosított kedvezmény: 5% 

MINI ABC vegyes élelmiszer kereskedés. Minden ami a főzéshez kell, kedvező áron megtalálható.  

-  Erzsébeti Könyvudvar (Iskolák Boltja) - (Pest megye) - biztosított kedvezmény: 5% 

Aktuális megjelenések napra készen, iskolai segédanyagok nagy választékban néhány napon belül.  

-  Zsofix Babaüzlet - (Pest megye) - biztosított kedvezmény: 5% 

Nedves törlőkendők, gyerek és felnőtt pelenkák, baba ápolási cikkek. Baba és gyerek ruhák, játékok. 

 

http://www.edc.hu/kereso?na=Casada&q=1
http://www.edc.hu/info.php?id=E0649
http://www.edc.hu/info.php?id=E0648
http://www.edc.hu/info.php?id=E0651
http://www.edc.hu/info.php?id=E0643
http://www.edc.hu/info.php?id=E0652
http://www.edc.hu/info.php?id=E0650
http://www.edc.hu/info.php?id=E0646
http://www.edc.hu/info.php?id=E0647
http://www.edc.hu/info.php?id=E0645
http://www.edc.hu/


-  Oké Cukrászda - (Pest megye) - biztosított kedvezmény: 5% 

Hagyományos minőségű tradicionális cukrászsütemények, figurás, esküvői és különleges alkalmi 

torták gyártása, igény szerinti kiszállítása, valamint diabetikus sütemények, torták forgalmazása.   

 

 

Az összes elfogadó partnerünket megtekintheti – kereshető formában, akár régió szerinti bontásban is 

– a weboldalunkon. 

 

Ezen kívül még külön megnézheti az országos hálózattal rendelkező Elfogadó Partnereinket, illetve 

országos térképen a kedvezményadók pontos elhelyezkedését.  

 

Ha bármilyen kérdése lenne, akkor készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeinken. 

 

 

Üdvözlettel: 

Euro Discount Club 

http://www.edc.hu/info.php?id=E0644
http://www.edc.hu/kereso
http://www.edc.hu/kiemeltek
http://www.edc.hu/teljesterkep
http://www.cardsolutions.eu/kapcsolat

