
D-Nakupi na obroke – tujina
Novost, ki bo razveselila vse, ki načrtujete potovanje v tujino ali pa se že potepate onkraj meja 
Slovenije. Ob plačilu s kartico Diners Club na prodajnem mestu v tujini prejmete SMS obvestilo o 
transakciji in povezavo, prek katere lahko svoj nakup razdelite na več obrokov. Obročno transakcijo v 
tujini lahko opravi vsak član Diners Cluba, ki ima sklenjeno obročno pogodbo in razpoložljiv obročni 
limit, če je znesek nakupa višji od 100 EUR. Razdelitev plačila na obroke je mogoče opraviti 24 ur po 
prejemu SMS obvestila.

Za dodatne informacije nam pišite na obroki.tujina@erstecard.si ali pokličite naš kontaktni center na 
+386 (1) 5617 800.
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Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana

1. Po opravljenem nakupu 
na prodajnem mestu v tujini 
boste od Erste Card prejeli 

SMS sporočilo. 

2. S klikom na povezavo 
izberite željeno število 

obrokov. 

3. Hvala za vaš nakup.

POMEMBNO: od 1. avgusta 2021 poslujemo na novi lokaciji in sicer v 
1. nadstropju poslovne stavbe BTC City na Ameriški ulici 2 v Ljubljani. 
Za pomoč in podporo vam je na voljo naš kontaktni center, dosegljiv 
po elektronski pošti info@erstecard.si ali številki 01 5617 800.



Velja za nove rezervacije ob plačilu s kartico Diners Club. V akcijo so vključene mobilne hišice Relax (Krk, Biograd na Moru, Split, Pirovac in 
Pag-Straško), velja za rezervacije v terminih po 10.9., do zaprtja kampov.

EKSKLUZIVNO ZA IMETNIKE KARTICEEKSKLUZIVNO ZA IMETNIKE KARTICE

3 X NAJEM MOBILNE HIŠICE PO 10.9.3 X NAJEM MOBILNE HIŠICE PO 10.9.

ZA SAMO 119 EURZA SAMO 119 EUR

OB PLAČILUOB PLAČILU
S KARTICOS KARTICO

DINERS CLUBDINERS CLUB

POPUSTPOPUST
22 EUR22 EUR

Ena kartica, 
dva ločena limita
Vsi poznamo trenutke, ko se nam nenadoma 
pokvari pralni stroj in tudi s sesalnikom se bo 
to kmalu zgodilo, nujno pa potrebujemo nov 
računalnik ali dodatno opremo. Če je limit na 
kartici že zaseden z drugimi obročnimi nakupi, 
se znajdemo v zagati. A rešitev je vedno pri 
roki. Kot veste, vas iz težav reši kartica Diners 
Club. Takšne izzive lahko hitro premostite, saj 
ima vaša kartica Diners Club dva ločena in 
neodvisna limita. Enega uporabljate za sprotno 
porabo, drugega pa za večje obročne nakupe.

Odlično, kajne?

Za več informacij obiščite www.dinersclub.si

DOBRO JE VEDETI





20 % popust na vse kratke majice ob nakupu s kartico Diners Club v trgovinah 

Toper Celje in Toper Kranj ter v spletni trgovini Toper s kodo DINERS20. Popusti se 

med seboj ne seštevajo. Ponudba velja do 31. avgusta oz. do razprodaje zalog.


