
DC Info & Ugodnosti

Z nakupi na obroke do nagrade 1000 EUR

Plačujte pametneje!
POTREBUJETE NOV PRALNI STROJ, KOSILNICO ALI HLADILNIK? 

Mogoče pa želite kuhinjo obogatiti in si omisliti cvrtnik, mešalnik ali aparat za peko kruha? 

Želite kupiti nove čevlje, pametni telefon, športno uro? Res je, ni treba kupiti vsega, česar si 

zaželite, če pa že, pa naredite to pametneje. Na obroke - s kartico Diners Club. 

In ko že govorimo o pametnem plačevanju - pri Diners Clubu se vedno trudimo, da vašo 

zvestobo spremenimo v darilo. Tudi tokrat je tako, saj vam podarjamo 1000 evrov. 

Če boste med 1. aprilom in 15. majem 2021 opravili nakup v višini vsaj 200 evrov in ga razdelili 
na obroke, boste imeli možnost, da vam poravnamo znesek v višini 1000 evrov na vaši kartici 
Diners Club.

Žrebanje bo 21. 5. 2021, več o nagradni igri pa izveste na www.dinersclub.si.

Kupujte na obroke in pridobite enkratno nagrado, ki vam bo omogočila nova doživetja in nova 

razvajanja.

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 90, april 2021
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana



BREZPLAČNE IZVODE PREJMETE Z 
IZPOLNITVIJO SPLETNEGA OBRAZCA NA  
PROMO.DELO.SI/NOVICE-DINERS.

Slovenske novice so najbolj priljubljen časopis za stotisoče bralcev. V njem so zgodbe o vsakdanjem 
življenju, o življenju, kakršno je; zgodbe o preizkušnjah, izzivih, sreči in nesreči. Zgodbe ljudi, kakršni 

smo vsi! V Novicah so tudi zanimivosti z vsega sveta in skrite podrobnosti iz življenja slavnih. Ko 
preberemo Slovenske novice, spoznamo življenje, izvemo, kakšen je svet ta dan!

Ponudba velja do 29. aprila 2021. 
Obstoječim naročnikom se vrednost brezplačnega prejemanja Slovenskih novic ne odšteje  

od mesečne naročnine na časopis. Dostava se izvaja samo v Sloveniji.  

Ob 30-letnici vam podarjamo časopis Slovenske novice, ki vam ga bomo 5 dni, 
od ponedeljka do petka, brezplačno pošiljali na izbrani naslov. 

PODARJAMO
VAM 5 IZVODOV 

SLOVENSKIH NOVIC



Kdaj ste nazadnje naredili kaj za svoje oči?
Mestna optika vabi člane Diners Cluba na 
brezplačni pregled oči v specialistično okulistično 
ambulanto na Kongresnem trgu 9 v Ljubljani. 

Pregled vsebuje:
- merjenje refrakcije (dioptrije),
- merjenje očesnega pritiska,
- pregled ukrivljenosti roženice,
- ugotovitev nastanka eventualnih očesnih bolezni,
- po potrebi pregled očesnega ozadja.

Poglobljen očesni pregled opravite BREZ ČAKALNE 
DOBE, BREZ OBVEZNOSTI in BREZ NAPOTNICE 
s strani splošnega osebnega zdravnika. 

Ugodnost velja od 1. do 30. aprila 2020.

Naročite se lahko na telefonsko številko:   
01 2514 156 ali 01 4219 135

Vljudno vabljeni!

Mestna optika
Kongresni trg 9, 1000 Ljubljana.



www.sparkasse.si

Stanovanjski kredit  
Sparkasse
Tu smo za boljše čase.

• Brez dodatnih stroškov vrednotenja  
  nepremičnine in pravnega pregleda.  
  Vse uredite na enem mestu.

• Brez stroškov ocene rizika  
  kreditojemalca.

Pred-odobren  

v 1 dnevu!

Posebna ponudba*  
za člane Diners Cluba

Vse kar potrebujete od banke - ugodno in udobno.

12 mesecev brezplačno vodenje  transakcijskega računa •

Brezplačna otvoritev dostopa do elektronske banke Net.Stik •

50% nižji stroški odobritve kredita •

Brezplačni dvigi na vseh bankomatih v Sloveniji in evro območju •

* Pogoje za koriščenje posebne ponudbe si lahko preberete na spletni strani www.sparkasse.si:

info@sparkasse.si  01/583 66 66


