P-Public

Lista partenerilor DISCOUNT CLUB
Nr.

PARTENERI

REDUCERI

INFORMAŢIE

Serviciul suport (24/24)
Tel. (+373 22) 54 89 40

ADRESA

Produse alimentare - Îmbrăcăminte - Jucării
str. Alba Iulia, 206, Chişinău

1.

VEGA-L - reţea de magazine cu un sortiment mare de produse
alimentare, cu oferte şi promoţii interesante şi personal amabil

3,5%

str. Florilor, 10, Chişinău
bd. Dacia, 36, Chişinău
str. Zelinski, 36, Chişinău
str. D. Rîşcanu, 11, Chişinău
str.Alba-Iulia, 7

*10 %
2.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 500 lei,
reducerea - 5 %
între 500-1000 lei,
reducerea – 7 %
mai mari de 1000 lei,
reducerea – 10 %

*6%
3.

NANETTY – Magazin de haine pentru femei moderne la cele mai bune
prețuri.

Str. Bănulescu Bodoni, 47

www.nanetty.md

Agro Agro – shop - un spectru larg de produse, preturi avantajoase, calitate
garantată și deservire la cel mai înalt nivel. Uită de piață și magazine,
noi îți aducem produsele proaspete si sănătoase direct la ușă absolut
gratis.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 500 lei,
reducerea - 3 %
mai mari de 500 lei,
reducerea – 6%

Reducerea se aplică la livrearea mărfii la domiciliu cu
achitarea prin pos-terminal cu cardurile MICB

www.agro-shop.md
Tennis Mania - echipament sportiv de la producător de clasă mondială

4.

5%

HEAD/AUSTRIA: „Simte confortul jocului de tenis cu încălțămintea
sportivă și racheta de tenis HEAD Grafenul Touch, precum și a
îmbrăcămintei HEAD ERGO - confortabil în orice vreme.”

1/ 10

str. Calea Iesilor 10, or. Chișinău (Tennis Club “Acvila)
Tel. +373 6 973 23 22

P-Public
*10%
5.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 1000 lei, nu se
aplică reducere
mai mari de 1000 lei,
reducerea - 10%

Veriga - salon de bijuterii și verighete din aur, argint cu o gamă variată
de modele pentru femei, bărbați și copii.

Bd. Şefan cel Mare şi Sfînt nr. 124, Chisinău
Tel.: 069-774-444

Servicii auto
SIXT RENT A CAR MOLDOVA - furnizor de servicii premium de
6.

10%

mobilitate. Sixt inchiriază clienților săi autovehicule din toate clasele:
de la automobile de clasa mică - clasa econom, autoturisme de clasa
medie, SUV-uri, minivan, pana la masini premium si lux.

www.sixt.md

*5%
7.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 5 000 lei,
reducerea – 5%
mai mari de 5, 000 lei,
reducerea - 3%

Aeroportul International Chisinău, Sala aterizari bd.
Dacia 80/3
Centrul comercial Atrium et. 1, bir. 1035 str.
Albisoara 4
Tel.: +373 22 884788, +373 22 819111,
+373 79991919

Bosch Auto Service – Vă oferă diagnosticarea, repararea si reglarea
sistemelor de injectare mecanică şi electronică a motoarelor, diagnosticarea
sistemelor electronice si electrice, diagnosticarea si repararea suspensiei,
curăţarea chimică şi cu ultrasunet a injectoarelor.

str. Muncesti 121 A, Chişinău
Tel.: +373 22 858-233, mob. +373 69252625

www.das-expert.md
Sport - Frumusețe – Sănătate

*3%
8.

9.

10.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 500 lei, reducerea
– 1%
între 500 - 3000 lei, reducerea
- 2%
mai mari de 3 000 lei,
reducerea - 3%

5%

MEDEXPERT - cele mai avansate investigaţii medicale de laborator din ţară.
Imunotehnomed - distribuitor a echipamentului medical, de laborator şi a

DermaBeauty - una din cele mai moderne clinici din domeniul dermatologiei
estetice, fiind dotată cu aparatura de ultima generație

5%

str. Gh. Asachi, 42, Chişinău

materialelor medicale.

şos. Hâncești, 43, Chişinău

BODYBOOM - club sportiv cu echipamente profesionale, cu o echipa de
profesionişti calificaţi şi abordare individuală pentru fiecare client.

www.bodyboom.md
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str. Mircea cel Bătrân, 4/3, Chişinău

P-Public
*15%
11.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 1000 lei,
reducerea – 5%
între 1001 -5000 lei, reducerea
- 10%
mai mari de 5001 lei,
reducerea - 15%

ProFitness – club sportiv axat pe trening-uri personalizate.
www.profitness.md

str. Grenoble, 257

Wellness Land- sala de forță, antrenamente în grup, yoga, kangoo jumps,
12.

5%

salon de frumusețe, cabinet cosmetologic, masaj, proceduri corporale.

Str. M.Varlaam 46, Chișinău
Tel: 078460007, 0 (22) 21-00-33, 0 (22) 54-60-80

www.wellnessland.md

13.

5%

14.

5%
*5%

15.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 1000 lei, nu se
aplică reducere
mai mari de 1 000 lei,
reducerea - 5%

SkyLand Camping and resort – complex hotelier turistic de nivel
european ce oferă un spectru larg de servicii de recreare
http://www.skyland.md/

Bio salon Mes Amis - salon de frumusețe în centrul Chișinăului,
unde puteți beneficia de servicii de înaltă calitate într-o
ambianță prietenoasă.www.mesamis.md

Traseul Chişinău – Criuleni

str. M. Kogălniceanu, 22
Chișinău
Tel. 022260810 , 060300567

CardioPrima - oferă un spectru larg de servicii de diagnostic și tratament al
bolilor cardiovasculare, neurologice, reumatologice, endocrinologice.

www.cardioprima.md

Str. Trandafirilor, 33/3 Chișinău
Tel.: 079 512 512
022 894 222

Restaurante – Divertisment
Teatrul Național Mihai Eminescu - este locul perfect pentru sporirea
16.

10%

bagajului cultural prin prisma pieselor de teatru, cu un repertoriu vast de
spectacole și participarea forțelor actoricești autohtone.
Biletele pot fi procurate atât la casa de bilete cât și pe site-ul teatrului:

bd. Ștefan cel Mare, 79

http://tnme.md/
*3%
17.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 200 lei, nu se aplică
reducere
mai mari de 200 lei, reducerea 3%

Restaurant OLIVA - restaurant de tip familial, specializat pe bucătăria
mediteraneană, preponderent cea italiană.

www.oliva.md
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bd. Moscova, 5, Chişinău
str. Decebal, 139, Chişinău

P-Public

*3%
18.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 200 lei, nu se aplică
reducere
mai mari de 200 lei, reducerea 3%

Tucano Coffe - locul ideal pentru cei ce iubesc cafeaua, este casa perfectă
pentru întâlnirile cu prietenii, odihnă şi inspiraţie.

www.tucano.md

str. Puşkin, 15, Chişinău
str. Al. cel Bun, 91A, Chişinău
str. Arborilor, 21, Chişinău

*3%
19.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 300 lei, reducerea 1%
mai mari de 300 lei, reducerea 3%

*3%
20.

21.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 399 lei, reducerea 1%
între 400-999 lei, reducerea - 2%
mai mari de 1 000 lei, reducerea
- 3%

10%

st. Veronica Micle, 2A, Chişinău

BeerTime – pub, restaurant cu bere veritabilă germană – Hofbrau.

Tel: 078 008 497,
(022) 850 852

AQUA MAGIC - este un parc de distracții pentru o vacanță activă cu întreaga
familie, situat în Centrul Chișinăului, care îţi oferă emoţii şi adrenalină la maxim,
ambianţa perfectă pentru distracţie.

FOREST CLUB – complex de agrement cu patru piscine, mâncăruri
tradiționale moldovenești, ospitalitate si multă voie bună. Pentru copii sunt
piscine, terenuri de joaca, un meniu special şi aer curat.

com. Sociteni, 10 km distanţă de Chişinău
mob. +373-79-995885

s. Cărbuna, r-l Ialoveni
(30 min. cu maşina din Chișinău)

www.forestclub.md

22.

23.

10%

5%

WONDERLAND - este un parc unic de distracții pentru o vacanță activă cu
întreaga familie, situat în Centrul Chișinăului, în unul din cele cele mai mari
centre comerciale și de divertisment din Moldova "AtriUM”

Caffe Lavazza Club – este destinat cunoscătorilor devărați ai
gustului de cafea.

str. Albişoara 4, Chișinău

Str. V. Micle 10/1, Chișinău
Tel.: 022 22 83 00
mob.: 060 20 55 30

Amarcord - unici prin faptul că avem o bucătărie exclusiv italiană. Punem
24.

5%

accent pe calitatea bucatelor și nu pe interiorul incăperii, pe fapte și nu pe
aparențe.

Str. Sciusev 62, Chișinău
Tel. mob.: 79993374

Do café – restaurant ce vă oferă buna dispoziție și o diversitate de bucate
europene, pe gustul tuturor.

25.

5%
Pizza-Pasta-Grill
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Str. Mircea cel Batrin 23/3, Chișinău
Tel.022-48-40-10
mob.: 060486046

P-Public
Morimoto-susi - atmosferă confortabilă, deservire la cel mai înalt nivel,
26.

5%

produse alimentare delicioase - sunt principalele avantaje ale restaurantului.

Bd. Decebal 80/1, Chișinău
Tel.: 069090909
http://www.morimoto.md/

Restaurantul Saphir - este locul perfect pentru orice gen de întâlniri şi
27.

3%

evenimente, fie acestea nuntă, botez, aniversări sau petreceri corporative.
Restaurantul oferă o sală de banchet, terasă şi saună. Un sortiment vast de
bucate de la restaurantul Saphir va fi pe gustul fiecărui gurmand.

Str. Sfintul Gheorghe 40/1, Chișinău
Tel.: +373 79 29 08 54, +373 22 27 00 47

www.saphir.md

Curtea Boierului – complex hotelier, situat în inima Codrilor seculari. Aici Vă
28.

5%

puteţi petrece timpul liber, savurînd din bucatele tradiționale și
europene.www.curteaboierului.md

Peresecina, Traseul Chișinău – Orhei km 32,.6
Tel.: 078292929, 062165662

Materiale de construcții - Mobilă – Veselă

29.

8%

30.

8%

ORBITA - materiale de construcții si mărfuri de uz casnic.

str. Ion Pelivan, 28, Chişinău

MODUS - magazin salon unde găsești totul pentru casa ta: materiale de
construcţie, mobilă, draperii, mărfuri de uz casnic.

str. Calea Moşilor, 11, Chişinău

www.modus.md
STROYLUX - supermarket ce realizează o gamă largă de materiale de

31.

5%

construcţii şi mărfuri pentru casă ce se diversifică în continuu.

str. Feroviarelor, 38A, or. Bălţi

www.stroylux.md

*2%
32.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 200 lei, reducerea –
0,5%
între 200-1500 lei, reducerea 1%
mai mari de 1 500 lei, reducerea
- 2%

KERAMIN - Cea mai buna gresie şi faianţă. Preţuri avantajoase. Sortiment
larg. Întotdeauna în stoc.

www.keramin.md
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str. Uzinelor, 19, Chişinău
bd. Decebal, 6, Chişinău

P-Public
MANOPERA - sortiment bogat de căzi acrilice, cabine de duş, mobilier şi
33.

5%

accesorii pentru camera de baie.

str. Lunca Bâcului, 26/1, Chişinău

www.manopera.md

*5%
34.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 1 000 lei, reducerea
- 2%
mai mari de 1 000 lei, reducerea
- 5%

Centrul Service autorizat Amber-Moldovanu SRL - deservire şi
reparaţii centrale termice.

str. Vadul lui Voda, 68, Chişinău
Tel.: 243414, 223048, 069976667, 069123831,
068933383

*10%
35.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 10 000 lei,
reducerea - 5%
mai mari de 10 000 lei,
reducerea - 10%

ICAM - unul dintre cei mai mari producători autohtoni de mobilă ce pune
accent pe calitate, funcţionalitate şi preţuri accesibile.

str. Tighina, 65, Chişinău

www.icam.md

*5%
36.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 25 000 lei,
reducerea – 0%
între 25 000 - 45 000 lei,
reducerea - 2%
mai mari de 45 000 lei,
reducerea - 5%

CONFORT - lider autohton în producerea mobilei din materii prime ecologic
pure, de înaltă calitate, ce vor defini căldura şi confortul casei.

str. Mesager, 19, Chişinău

www.confort.md

KARELIA - parchet finlandez din lemn, de înaltă calitate ce creează stil şi
37.

5%

atmosferă în locuinţă.

Artsuvenir – Vă oferă o gamă largă de suvenire si obiecte de artă din
38.

5%
*3%

39.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 4 999 lei, reducerea
- 2%
mai mari de 4 999 lei, reducerea
- 3%

str. L. Tolstoi, 34, Chişinău

www.facebook.com/Karelia.Moldova

ceramică, lemn, sticlă, bronz și materiale naturale. De asemenea, vă ofera
pictura si grafica artiștilor plastici din R. Moldova și obiecte de anticvariat.

Carpeta MD - reprezentant exclusiv al Covoare Ungheni, propune spre
realizare asortiment bogat de covoare şi articole de covoare pentru cele mai
alese gusturi.
www.carpeta.md
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Str. Mitropolit Varlaam, 75 Chișinău
Tel.: 0(22) 227825, 069125529, 069109144

www.artsuvenir.md

str. Calea Ieşilor, 10b, Chişinău
str. O. Ungureanu, 2, Ungheni
str. Şt. cel Mare, 6/2, Bălţi

P-Public
*5%
40.

41.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 200 lei, nu se aplică
reducere
între 200-1500lei, reducerea 2%
mai mari de 1500 lei, reducerea 5%

10%

VITESSE & GIPFEL - veselă de calitate franceză şi germană combinate întrun design excelent va permite oricărui cumpărător să găsească ce se va potrivi
preferinţelor lui.

Reţeaua punctelor comerciale Gipfel şi Vitesse

MALMAR Grup - aici poţi găsi tehnica necesară casei tale, într-un sortiment

str. Ismail, 112/1, Chișinău

variat şi de la producători renumiţi.

42.

10%

TORNADO - acest brand este o simbioză
dintre cele mai reuşite evoluții tehnice ale designerilor italieni
și cei mai buni producători mondiali.

str. Sarmizegetusa, 96 Chișinău

www.tornadocom.md

AXINT - sistemele de climatizare, de ventilare şi încălzire vor avea grijă de
43.

8%

confortul Dvs.

str. Serghei Lazo, 17, Chişinău

www.axint.md

*5%
44.

45.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 1 000 lei, nu se
aplică reducere
între 1 000 - 5 000 lei,
reducerea - 3%
mai mari de 5 000 lei, reducerea
- 5%

7%

ALTOSAN – reprezentant oficial al mărcii Makita în Moldova, realizează scule
electrice şi utilaje de calitate japoneză.

str. Şciusev, 78, Chişinău

www.altosan.md

DAMICOM - comercializarea uneltelor, sculelor, utilajelor, echipamentelor.

www.damicom.md
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şos. Munceşti, 426/3, Chişinău,

P-Public

46.

3%

Bicomplex - comercializarea materialelor de construcţii şi finisare.

www.bicomplex.md

str. Munceşti, 89
mun. Balti, str. Feroviarilor, 85
Leova, str. Independenţei

*10%
47.

*Pentru cumpărăturile:mai mici
de 1 000 lei, reducerea - 5%
între 1 000 - 3 000 lei,
reducerea - 7%
mai mari de 3 000 lei, reducerea
- 10%

Bicomplex - comercializarea materialelor de construcţii şi finisare.

www.bauconstruct.md

Str. Varniţa, 2/10

*4%
48.

*Pentru cumpărăturile:
între 1 - 19 999 lei, reducerea 2%
între 20 000 - 49 999 lei,
reducerea - 3%
mai mari de 50 000 lei,
reducerea - 4%

Catadeni-Lux- comercializarea materialelor și instrumentelor de
construcție.

www.piramida.md

Compass – comercializarea materialelor de construcții, termopane,
49.

50.

5%

5%

termoregulatoare.

www.abcd.md
EuroTerm –magazin ce oferă un spectru larg de produse şi servicii în
următoarele domeniile de Sisteme autonome de încălzire, alimentare cu apă şi
gaze
şi mărfuri electrocasnice.

Cimișlia, str. Suveranității 3A,
Centrul Comercial Piramida Cimișlia
Fălești, str. Gagarin 1

Str. Petricani, 5/1 Chișinău
tel: (+373) 22 539-541
(+373) 69 39 49 45

str. M. Sadoveanu 4/10

www.euroterm.md
Tehnotitan - oferă conducte de închidere și supape de control,
51.

52.

5%

echipamente pentru abur, apă caldă și rece, gaze și produse petroliere.

www.tehnotitan.md

*5%

KASTEEL –oferă sisteme complete pentru acoperișuri din țiglă metalică,

* Pentru cumpărăturile:
mai mici de 25 000 lei, nu se
aplică reducere
de la 25 000 lei- 55 000 lei - 2%;
mai mari de 55 000 lei– 5%

sistem pluvial și accesorii, cu o varietate pe toate gamele de profile și culori.

http://kasteel.md/ro/contacte
8/ 10

Str. Vadul lui Vodă, 78/2 Chișinău
Str. Muncești, 328 Chișinău
Mob. 0 67 444 719, 0 67 151 080
tel. 022551080/022556005

Sos.Muncești 56, Chișinău
Tel.: 0(22) 53 79 23
Mob.: 0686 800 38

P-Public

*5%
53.

* Pentru cumpărăturile:
mai mici de 999 lei, nu se aplică
reducere
de la 999 lei- 4 999 lei - 3%;
mai mari de 4 999 lei– 5%

*2%
54.

*Pentru cumpărăturile:
mai mici de 1000 lei, nu se aplică
reducere
mai mari de 1000 lei, reducerea 2%

RED CENTER SRL - este partenerul oficial HILTI și RUBI in
Moldova, ce oferă produse, sisteme, servicii și soluții
inovatoare de o valoare remarcabilă, destinată clienților din
domeniile construcțiilor și mentenanței clădirilor.

www.hilti.com
EcoCasa – oferă o gamă largă de servicii: instalarea profesională
a siding-ului, construcția clădirilor ecologice, arhitectură și
design.

Chisinau, str. A. Sciusev, 86
Tel.: 0 22 212488
Mob.: 068 050 141

str. Uzinelor, 90 Chișinău
Tel: (+373) 60 60 88 90

www.ecocasa.md
Produse IT- Telefoane - Accesorii
ACCENT TEHNO - reţea de magazine specializate în realizarea produselor IT

55.

56.

3%

ce poartă marca liderilor mondiali.

5%

MATRIX - echipamente şi servicii moderne, de calitate în domeniul
tehnologiilor informaţionale, echipă de profesionişti pentru a o oferi soluţii
personalizate fiecărui client.

www.accenttehno.md

www.matrix.md

str. Armenească 30, Chişinău
str. Armeneasca 63, Chişinău
str. Sarmizegetusa 1, Chişinău

str. 31 august 1989, 121, Chişinău
str. Ștefan cel Mare, 5, Bălți
str. F. Seliviorstov, 9Z, Cahul
tel: (022) 214-214

Agenții de turism / Hoteluri / Alte servicii
GhidTur - agenție de turism ce Vă oferă întreaga gamă de servicii turistice,
57.

5%

pentru a Vă alege destinatia potrivită .

www.ghidtur.md

str. Lev Tolstoi, 24 Chișinău
Tel: +373 22 277 703
Mob: +373 78 000 003
Skype: ghidtur

Valentino Travel - oferim clienţilor noştri produse turistice şi servicii de
58.

4%

călătorie complete şi de înaltă calitate.

str. Puşkin, 15, or. Chişinău

www.valentino-travel.md

INTERCANGAL – agenţie de turism.
59.

2%

bd. Negruzzi, 5, Chişinău

www.cangaltur.md
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P-Public
“ARIA” Hotel Chișinău – pune la dispoziţia clienţilor 5 tipuri de
60.

10 %

camere dotate corespunzător, 2 săli de conferinţă cu capacitatea de
până la 200 de persoane, lobby bar, ce asigură satisfacerea oaspeţilor la
cel mai înalt nivel.

str. Alba Iulia nr. 7/1, Chișinău
Tel: +373 (22) 999 171
Mob: +373 (68)477778

www.ariahotel.md
FULLSHIP – companie de livrare a coletelor din SUA în termen de 3-11 zile
61.

5%

lucrătoare.

www.Fullship.md
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str. Columna 170
Chișinău, Moldova
Tel: (022)78-04-00
Tel (mob):079-24-44-42

