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PODAR
22 E-VI IMO
NJ
ZA LET ET
O
2022.

DC Info & Ugodnosti
VSAK NAKUP JE ENA SREČKA ZA E-VINJETO!
Od 1. 12. 2021 do 15. 1. 2022 se boste z vsakim nakupom v vrednosti 22 EUR ali več z vašo
kartico Diners Club (doma, v tujini ali na spletu) takoj uvrstili v boben za nagradni žreb
ene izmed 22-ih e-vinjet za leto 2022! Več nakupov pomeni več srečk v bobnu. Zato
imejte kartico Diners Club vedno pri roki in jo uporabite za vse praznične nakupe.
Žrebanje bo 20. januarja 2022. Pravila nagradne igre preverite na www.dinersclub.si.
Srečno!

V 4 korakih do obročnega plačila e-vinjete za leto 2022.
POSTOPEK JE POVSEM PREPROST IN JE PODOBEN NAKUPU V SPLETNI TRGOVINI.
1. Kupite vinjeto in jo plačajte s kartico Diners Club.
2. V treh dneh obiščite spletno stran www.dcstore.si.
3. Izpolnite zahtevek za prenos plačila na obročno odplačevanje.
4. Navedite želeno število obrokov in kliknite gumb Pošlji.
Več informacij: www.dcstore.si

VEČ
ZA MOJE
NAJDRAŽJE.

S kartico Diners Club je možen nakup tudi na obroke:
2 ali 3 obroki pri nakupu v vrednosti nad 50 €

Popust velja le za imetnike kartice Diners Club,
ki ga lahko izkoristite 10. ali 21. decembra 2021.

10 % POPUST



NA CELOTEN NAKUP*

Popust lahko izkoristite ob plačilu s kartico Diners Club in s predložitvijo originalnega kupona na blagajni
(tiskana ali elektronska oblika). Kupon velja 10.12. ali 21.12.2021 v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji ob
enkratnem nakupu v količinah za potrebe gospodinjstva.
Popust ne velja na začetna mleka/formule za dojenčke, knjige, darilne kartice, tablice igralne konzole/VR očala, foto storitve ter ostale
izdelke z zavezujočo prodajno ceno. Kupon ni mogoče kombinirati z drugimi kuponi ali akcijami. Izplačilo v gotovini ni mogoče. Popusti se
ne seštevajo in akcije se izključujejo. Pridržujemo si pravico do napak v tisku. Pregled poslovalnic in sortimenta najdete na: www.mueller.si
Mueller Drogerija d.o.o., Čopova ulica 40, Ljubljana

2 103370 500007

OD: SPORTINA GROUP
ZA: SAMO ZA VAS

1. – 31. 12. 2021

20% POPUST
na znamko ONLY KIDS
1. – 31. 12. 2021

15% POPUST
na znamko Longchamp
1. – 31. 12. 2021

Popust lahko izkoristite ob plačilu s kartico Diners Club
ter predložitvijo kupona pri blagajni.

Popust lahko izkoristite ob plačilu s kartico Diners Club
ter predložitvijo kupona pri blagajni.

Popust lahko izkoristite ob plačilu s kartico Diners Club
ter predložitvijo kupona pri blagajni.

Akcija velja od 1. do 31. decembra 2021 v trgovinah Sportina,
XYZ&Sportina na kolekcijo jesen in zima 2021 znamke
Jack&Jones Junior.

Akcija velja od 1. do 31. decembra 2021 v trgovinah Sportina,
XYZ&Sportina na kolekcijo jesen in zima 2021 znamko Only
Kids.

Akcija velja od 1. do 31. decembra 2021 v trgovini XYZ Fashion
Store, ALEJA, Šiška na kolekcijo jesen in zima 2021 znamko
Longchamp.

Popusti se ne seštevajo, akcije se med seboj izključujejo.
Popust se obračuna pri blagajni.

Popusti se ne seštevajo, akcije se med seboj izključujejo.
Popust se obračuna pri blagajni.

Popusti se ne seštevajo, akcije se med seboj izključujejo.
Popust se obračuna pri blagajni.

Seznam prodajnih mest na www.sportina.group

Seznam prodajnih mest na www.sportina.group

Seznam prodajnih mest na www.sportina.group

SPORTINA Bled, d. o. o, Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce

na znamko Jack&Jones Junior

SPORTINA Bled, d. o. o, Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce

20% POPUST

SPORTINA Bled, d. o. o, Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce

Samo za imetnike kartice Diners Club se praznično obdarovanje letos
prične že danes z ekskluzivno ugodnostjo za novosti v ponudbi, ki jo lahko
izkoristite od 1. do 31. decembra 2021.

