Mesečno glasilo za člane kluba, št. 97, november 2021
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana

PODAR
IMO
VAM BO
N SPAR
V VRED
NOSTI

30 EUR

DC Info & Ugodnosti
Delite srečo s svojo kartico Diners Club in nakupujte skupaj na naš račun!
Imate svojega najljubšega nakupovalnega partnerja ali partnerico (poleg vaše kartice Diners
Club, seveda)? Zdaj imate priložnost, da hkrati obdarite sebe in njo ali njega! Diners Club
namreč v okviru posebne akcije Član priporoči člana obema podarja bon za 30 EUR za
nakupovanje v trgovinah SPAR!
Kako? Preprosto!
Izpolnite prijavnico spodaj in srečo neomejeno delite naprej. Priporočite toliko članov,
kolikor želite. Bon prejmete za vsakega, ki bo postal nov član Diners Cluba!
Pa lepo nakupovalno jesen vam želimo - s pametnejšim načinom plačevanja s kartico Diners Club!
Erste Card

Priporočite kartico Diners Club
Vaše ime in priimek/imetnik oz. imetnica kartice:

PODATKI O NOVEM ČLANU OZ. ČLANICI:
Ime in priimek:
E-naslov:

Zadnje 4 številke na kartici Diners Club:

Tel., GSM:

Izpolnjeno prijavnico izrežite in pošljite: po pošti na
naslov Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana
(Sektor prodaje članstva) oziroma jo predajte osebno
na sedežu podjetja ali skenirano pošljite po elektronski
pošti na naslov prijavnica@erstecard.si.
C1572

Podpis
priporočenca/-ke:
Priporočena oseba s podpisom potrjujem verodostojnost navedenih podatkov in se strinjam
s Pravili in pogoji za posebno akcijo Priporočite nas!, ki so objavljena na www.dinersclub.si.
Hkrati se strinjam, da podjetje Erste Card, d. o. o., z menoj vzpostavi stik prek navedenih
kontaktnih podatkov z namenom posredovanja pojasnil o ponudbi Erste Carda, d. o. o. Akcije
se med seboj izključujejo.
Erste Card, d. o. o., si pridržuje pravico do morebitnih sprememb v Mesečnem glasilu za člane
kluba in ne odgovarja za tiskarske napake.

36

obrokov s kartico

popust
na vse
pohištvo

priklop na elektro
in vodovodno
omrežje za 1€

+ Paket brez skrbi
NAŠ ZAKLJUČEN PROJEKT

Ob plačilu s kartico Diners Club velja omenjena ugodnost "do 50% znižanje cen na vse pohištvo + priklop na elektro in vodovodno omrežje
za 1€ + Paket brez skrbi”. Akcija velja do 15.12.2021 v salonih GA+kuhinje
z ostalimi akcijami izključuje. Pred izrisom mora stranka
Chiliin&seLimes
obvestiti svetovalca o koriščenju akcije. Več o akciji si lahko preberete na https://www.ga-kuhinje.si/kataloska-akcija-pogoji/

KAKOVOSTNA
KOREKCIJSKA
IN SONČNA
OČALA
več kot 100
blagovnih znamk

MOŽNOST PLAČILA NA

OBROKOV

DARILO

OB NAKUPU

NOVA,

VEČJA,

BOLJŠA.
ZA VSAKOGAR.

PRIDRUŽITE SE NAM ŠE DANES!
POSTANITE NAŠ ZVESTI KUPEC IN
PRIDOBITE EKSKLUZIVNE UGODNOSTI.
IZBRANI PARTNER:

V mesecu novembru in decembru izkoristite posebne ugodnosti v vseh
poslovalnicah Modiana ter Maxi fashion v Ljubljani in Portorožu, kjer vam po novem
s kartico Diners Club nudimo možnost obročnega odplačevanja v 12 obrokih.

Kupon izrežite in pokažite na blagajni pred plačilom s kartico Diners
Club. Kupon je unovčljiv ob enkratnem nakupu v znesku najmanj
200 €, od 06. do 19. 12. 2021 v vseh poslovalnicah Modiana, Maxi
fashion Portorož in na vseh oddelkih Maxi Fashion Ljubljana razen v
Maxi Gourmet.
Kupona ni mogoče zamenjati za gotovino. Kupon ni unovčljiv pri
nakupu očal Optike Krstič v Maxi Fashion Ljubljana ter pri nakupih
v spletni trgovini. Kupon lahko unovčite tudi na izdelke s popustom.
Kupon se ne sešteva z ostalimi akcijami in kuponi.

RDEČA VAS
POSTAVI NA
1. MESTO
NOVO!
Zavarovalnica
Generali omogoča
imetnikom kartice
Diners Club obročno
plačilo do 12
obrokov.
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