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P É C S 
  

 SATURN SERVICE Kft. (Pécs, Siklósi út 45.) Kamarai tagok és családtagjaik részére 35% 
kedvezményt nyújt a náluk beszerelt nem gyári alkatrészekre, 15%-ot a Mitsubishi 
alkatrészekre, valamint kedvezményes rezsi óradíjat és hatósági áras eredet- és műszaki 
vizsgát biztosít. 
 

 FITNET PRO Kft. Kamarai tagok és családtagjaik részére 4.500 Ft-os, áremelést követően is 
mindenkori legkedvezőbb áru bérletet biztosít, mely a Pécs, Megyeri út 4. és Jakabhegyi út 8. 
sz. alatti Professor Gym Konditermekben korlátlan teremhasználatot engedélyez. 

 

 BETTO Kereskedelmi Kft. (Pécs, Siklósi út 18.) Kamarai tagok és családtagjaik részére 10% 
kedvezményt nyújt a náluk vásárolható teljes árukészletre (akkumulátor, autóüveg, stb), 
valamint igénybe vehető szolgáltatásokra.  

 

 TARIX KOMPLEX Kft. (Pécs, Légszeszgyár u. 22.) Kamarai tagok és családtagjaik részére 10% 
kedvezményt nyújt a náluk vásárolható teljes árukészletre (munkaruházat, védő lábbelik, 
védőkesztyűk, munkavédelmi eszközök, feliratozás, egyedi gyártás).   

 

 ZSD-HAIR Kft. által üzemeltetett BIO Fodrászat (Pécs, Irgalmasok útja 20.) Kamarai tagok és 
családtagjaik részére 10% kedvezményt nyújt a náluk megvásárolható minden fodrászati és 
manikűrös szolgáltatásra.  

 

 B AND B HUNGARY Kft. által a pécsi ÁRKÁD áruházban (Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u.) 
üzemeltetett Gelatti Fagyizó és Kávézóban a Kamarai tagok és családtagjaik részére 10% 
kedvezményt nyújt a náluk vásárolható és a helyszínen elfogyasztott teljes árukészletre 
(fagylaltok, sütemények, italok).   

 

 IMPERATORUS Kft. által üzemeltetett Imperator Kerékpárszalon és Szerviz (Pécs, Jászai Mari 
u. 34.) Kamarai tagok és családtagjaik részére 5% kedvezményt nyújt minden bicikli, 10%-ot 
minden alkatrész, 10%-ot a szakszerviz árából.   

 

 KOZMA  Kft. által üzemeltetett Diétás bolt (Pécs, Szigeti út 2/A. – Szlíven Áruház melletti 10 
emeletes aljában) Kamarai tagok és családtagjaik részére 5% kedvezményt nyújt a náluk 
vásárolható teljes árukészletre (diétás termékek).  

 

 SZIVÁRVÁNY Festékbolt  Kft. (Pécs, Csikor Kálmán utca 24. sz. alatti Üzletház földszintjén) 
Kamarai tagok és családtagjaik részére 10% kedvezményt nyújt a náluk vásárolható és nem 
akciós teljes árukészletre (beltéri és homlokzati festékek, glettanyagok, tapéták, festő 
eszközök, stb), valamint Futóbolond Sportboltban  árusított, és nem akciós Saucony és Asics 
márkájú futócipőkre.  

 

 ÁTRIUM COMPUTER  Kft. (Pécs, Rákóczi út 18.) Kamarai tagok és családtagjaik részére 
terméktől függően 2-10% kedvezményt nyújt a náluk vásárolható teljes árukészletre 
(számítástechnikai eszközök).  

 

 RÉPÁSY ÓRA-ÉKSZER Kft. által Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. szám alatt üzemeltetett Répásy 
Óra-Ékszer üzletben a Kamarai tagok és családtagjaik részére 7% kedvezményt nyújt a náluk 
vásárolható teljes árukészletre (órák, ékszerek, stb.). 

 

http://www.saturnservice.hu/
http://www.professorsgym.hu/
http://www.betto-pecs.hu/
http://www.munkaruhagyar.hu/
http://biohajvagoszalon.hu/
https://foursquare.com/v/gelati-fagylalt-%C3%A9s-k%C3%A1v%C3%A9/4daec654cda1ea0bb0445e65
http://www.kerekparpecs.hu/
http://www.dietasbolt.hu/
http://www.szivarvanyfestekbolt.hu/
http://futobolond.hu/
http://www.cgroup.hu/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9p%C3%A1sy-%C3%B3ra-%C3%A9kszer-szalon/327657147279195
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 Praktiker Áruházak: Az ország területén található valamennyi (Pécs, Makay István út 11.) 
áruházában, minden hónap 3. csütörtök, péntek, szombatján 10%-os kedvezménnyel 
vásárolhatnak tagjaink tagsági igazolványuk felmutatása mellett. 
Nem vonatkozik a kedvezmény az élelmiszer, tégla, cserép vásárlásakor.  

 

 ELEKTRO – UNO Villamossági áruház (Pécs, Rét u. 47.) Villanyszerelési anyagok és eszközök 
vásárlása esetén azok árából egységesen 5% kedvezményt biztosít a kamarai tagok és 
családtagjaik részére.   

 

 BARTA-THERMOKER Kft. (Pécs, Közraktár u. 8.) Épületgépészeti árucikk vásárlása esetén a 
belföldi termékek árából 5%, az import termékek árából 10% kedvezményt biztosít tagjaink 
és családtagjai részére. 

 

 INNOVA ABLAKTECHNIKA Kft. (Pécs, Siklósi út 22.) Műanyag nyílászárók vásárlása esetén 
10% kedvezményt biztosít a kamara tagjai és családtagjaik részére.  

 

 DELKEM Kft. (Pécs, Mohácsi út 16.) Kamarai tagok és családtagjaik részére 5% kedvezményt 
nyújt a náluk vásárolható teljes árukészletre (vegyi áruk, tisztítószerek, takarító eszközök, 
stb).  

 

 ORIFLAME SZÉPSÉGPONT – a Sissy és Társa Bt. által Pécs, Szabadság u. 6. szám alatt 
üzemeltetett üzlet (72-210-445, info@orif.hu) minden forgalmazott szépségápolási cikkre és 
vitaminra 20 % kedvezményt biztosít.  

 BARANYA MEGYEI AUTÓKÖZLEKEDÉSI TANINTÉZET A Tanintézet - Pécs, Hengermalom u. 4.- 
a gépjárművezető képzés árából 10% kedvezményt biztosít a kamarai tagoknak és 
családtagjaiknak.  
 

 MURÁNYI ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT. az általa forgalmazott termékek (pl. Saunier Duval, Vaillant, 
Buderus, Grundfos, Wilo, Mofém, Teka, Kludi, Siemens, BWT, Hajdú, Honeywell, Daikin, 
Samsung, Radeco, Alföldi, stb.) vásárlásakor 3 és 15% közötti, minden szolgáltatás (teljeskörű 
kivitelezés, korszerűsítés, szervizelés, javítás, energia tanúsítvány kiállítása, stb.) vásárlásakor 
5-10% kedvezményt biztosít. További elérhetőségek: www.gepeszbolt.hu, 
www.siemensbolt.hu, www.sdbolt.hu. 

 

 TOP FISHING HORGÁSZBOLT - A RI-LA FISCH Kft. az általa Pécs, Illyés Gyula u. 12. szám alatt 
üzemeltetett Top Fishing Horgászboltban minden készpénzes vásárláskor 10, minden kártyás 
vásárláskor 8% kedvezményt biztosít, kivéve az akciós termékeket.  

 

B Ó L Y 
 

 BÉKÉSI KFT.  – Festékbolt (Bóly, Szabadság u. 1/A.) A boltban árusított minden termékre 5% 
kedvezményt biztosít a kamarai tagok és azok családtagjai részére. 

 

K O M L Ó 
 

 TENKES FITNESS KFT.  - A Tenkes Fitness Kft. által Komló, Juhász Gyula u. 1. sz. alatt üzemelő 
Sportközpont a havi bérletek és napijegyek árából 20% kedvezményt biztosít a kamarai tagok 
és családtagjai részére. 

 

 

http://www.praktiker.hu/
http://www.elektrouno.hu/
http://www.barta-thermoker.hu/
http://www.innova-ablak.hu/
http://www.delkem.hu/
http://www.orif.hu/
mailto:info@orif.hu
http://www.atipecsautosiskola.hu/
http://www.muranyi.hu/
http://www.gepeszbolt.hu/
http://www.siemensbolt.hu/
http://www.sdbolt.hu/
http://www.olaszihorgaszto.hu/
http://www.tenkesfitness.hu/
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M O H Á C S 
 

 NABLAHO Bt. (Mohács, Bajcsy Zs. u. 34.) Műanyag nyílászárók és redőnyök vásárlása esetén 
a termékek árából 10%, a biztonsági bejárati ajtók árából 10% kedvezményt biztosít tagjaink 
és azok családtagjai részére.   
 

 TÓTH GÁBOR AUTÓSZERELŐ MESTER (Mohács, Liget u. 49.) a műhelyében végzett munkák 
esetében az autóalkatrészek árából 20%, a munkadíjból 10% kedvezményt biztosít tagjaink 
és azok családtagjai részére. 

 

O R F Ű 
 

 MUSKÁTLI VENDÉGLŐ  - A Serényi és Társa Bt. által Orfű, Széchenyi tér 13. sz. alatt 
üzemeltetett Vendéglő minden fogyasztás árából 5% kedvezményt biztosít a kamarai tagok 
és azok családtagjai részére. 

 
 

S I K L Ó S 
 

 TENKES FITNESS KFT.  - A Tenkes Fitness Kft. által Siklós, Felszabadulás u. 87. sz. alatt 
üzemeltetett Sportközpont a havi bérletek és napijegyek árából 20% kedvezményt biztosít a 
kamarai tagok és családtagjai részére. 

 

S Z E N T L Ő R I N C 
 

 BODORKA HORGÁSZBOLT - A CARP STAR Kft. által Szentlőrinc, Munkácsy Mihály út 26. sz. 
alatt üzemeltetett horgászbolt 5% kedvezményt biztosít a kamarai tagok és családtagjai 
részére. 

 

S Z I G E T V Á R 
 

 DÉLI KAPU ÉTTEREM - A Siklósi Kapu Szociális Szövetkezet által Szigetvár, Rákóczi út 14. sz. 
alatt üzemeltetett étterem minden fogyasztás árából 10% kedvezményt biztosít a kamarai 
tagok és családtagjai részére. 
 

 SZIGET FITNESS – A Várnagy Zoltán egyéni vállalkozó által Szigetvár, Rákóczi út 14. sz. alatt 
üzemeltetett Konditerem a havibérlet és napijegy árából 15% kedvezményt biztosít a kamarai 
tagok és családtagjai részére. 

 

 SZIGET HORGÁSZBOLT - A CARP STAR Kft. által Szigetvár, Széchenyi út 66. sz. alatt 
üzemeltetett Horgászbolt 5% kedvezményt biztosít a kamarai tagok és családtagjai részére. 

 

 EGRÉDERNÉ NÉMETH KINGA – AEgréderné Németh Kinga kozmetikus minden kozmetikusi 
szolgáltatás árából 5% kedvezményt biztosít a kamarai tagok és családtagjai részére. 

 

 BOLYGÓ FOTÓ BOLT – A Bolygó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Szigetvár, Deák tér 2. 
szám alatt működtetett üzletében - a műszaki cikkeket kivéve - minden vásárláskor 10% 
kedvezményt biztosít a kamarai tagok és családtagjai részére. 

http://orfumuskatli.hu/hu
http://www.tenkesfitness.hu/
http://delikapuetterem.hu/
https://www.facebook.com/pages/Sziget-Fitness/169092489777524
https://szigetvár.cylex.hu/ceg-info/sziget-horg%C3%A1szbolt-11025.html
http://www.bolygofoto.atw.hu/

