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Lista partenerilor DISCOUNT CLUB
Nr.

PARTENERI

REDUCERI

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

INFORMAŢIE

ADRESA

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

1.

3,5%

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

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

Sport - Frumusețe – Sănătate
*3%
2.

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

MEDEXPERT - cele mai avansate investigaţii medicale de laborator din
ţară.

Imunotehnomed - distribuitor a echipamentului medical, de laborator

str. Gh. Asachi, 42, Chişinău

şi a materialelor medicale.

*15%
3.

*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
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str. Grenoble, 257

P-Public
Wellness Land- sala de forță, antrenamente în grup, yoga, kangoo
jumps, salon de frumusețe, cabinet cosmetologic, masaj, proceduri
corporale.

5%

4.

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

www.wellnessland.md

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

10%

5.

bd. Ștefan cel Mare, 79

http://tnme.md/

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

6.

perfectă pentru întâlnirile cu prietenii, odihnă şi inspiraţie.

www.tucano.md

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”

10%

7.

Tucano Coffe - locul ideal pentru cei ce iubesc cafeaua, este casa

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

str. Albişoara 4, Chișinău

*3%
8.

Pizza Celentano

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

Italian Restaurant

https://universulrestaurantelor.md/
https://www.facebook.com/pizzacelentano.md/

Curtea Boierului – complex hotelier, situat în inima Codrilor seculari.
9.

10.

5%

5%

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

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

Materiale de construcții - Mobilă – Veselă

2/ 5

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

Traseul Chişinău – Criuleni

P-Public
MODUS - magazin salon unde găsești totul pentru casa ta: materiale de
11.

8%

construcţie, mobilă, draperii, mărfuri de uz casnic.

str. Calea Moşilor, 11, Chişinău

www.modus.md

MANOPERA - sortiment bogat de căzi acrilice, cabine de duş, mobilier
12.

5%

şi accesorii pentru camera de baie.

str. Lunca Bâcului, 26/1, Chişinău

www.manopera.md

*5%
13.

*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

*5%
14.

*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

*5%
15.

16.

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

10%

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

Reţeaua punctelor comerciale Gipfel

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

str. Ismail, 112/1, Chișinău

sortiment variat şi de la producători renumiţi.
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17.

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

*5%
18.

*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%

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

DAMICOM - comercializarea uneltelor, sculelor, utilajelor,
19.

20.

7%

3%

str. Şciusev, 78, Chişinău

www.altosan.md

echipamentelor.

şos. Munceşti, 426/3, Chişinău,

www.damicom.md

Bicomplex - comercializarea materialelor de construcţii şi finisare.

www.bicomplex.md

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

*10%
21.

*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%
22.

*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

4/ 5

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

P-Public

5%

23.

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.

str. M. Sadoveanu 4/10

www.euroterm.md

24.

*5%

KASTEEL –oferă sisteme complete pentru acoperișuri din țiglă

* 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%

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

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

http://kasteel.md/ro/contacte
Vanzare cu amanuntul de materiale de constructii

25.

LA ROMAN & SVETLANA

5%

Vanzare cu amanuntul, articole ne-electrice de uz casnic

str. Prieteniei, 25
MD7201 Șoldănești, Raionul Șoldănești

https://www.facebook.com/LaRomanSvetlanaSrl/

Produse IT
ACCENT TEHNO - reţea de magazine specializate în realizarea
26.

27.

3%

5%

produselor IT ce poartă marca liderilor mondiali.

www.accenttehno.md
"Ultra înseamnă capacitate enormă - peste 3500 m2,
cu peste 200 de locuri de parcare și mai mult de 500
de branduri cu asortiment maxim. Varietatea propusă
de Ultra este doar de la cele mai renumite branduri
de electronice și electrocasnice.

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

str. Columna 170, or. Chișinău, Republica
Moldova

https://ultra.md

Agenții de turism / Hoteluri / Alte servicii
“ARIA” Hotel Chișinău – pune la dispoziţia clienţilor 5 tipuri de
28.

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.

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

