
Nakupujte na obroke in osvojite 200 evrov 
PRI DINERS CLUBU CENIMO VAŠO ZVESTOBO, ZATO VAS NAGRAJUJEMO Z 

RAZLIČNIMI UGODNOSTMI, PRIVILEGIJI IN MOŽNOSTMI. 

Vaša kartica Diners Club je edino plačilo sredstvo, ki ima ločen limit za vsakodnevne nakupe 
in ločenega za obročne nakupe. Veseli smo, da nakupe na obroke z veseljem koristite tako za 
nakupe na številnih prodajnih mestih po Sloveniji kot prek spleta. Zagotovo pa ste že izkoristili  
tudi možnost nakupa na obroke v tujini oziroma tuji spletni strani. 
Nakupovanje na obroke je lahko tudi vaša loterjiska srečka. 

Če boste med 1. 2. in 15. 3. 2021 opravili vsaj en nakup na obroke v višini 200 evrov, boste 
avtomatično sodelovali v nagradnem žrebanju, ki bo potekalo 22. 3. 2021. 
Erste Card bo petim izžrebancem poravnal račun v vrednosti 200 evrov. 

PREIZKUSITE SVOJO SREČO! NAKUPUJTE NA OBROKE IN OSVOJITE 200 EVROV.  

Več o nagradni igri na www.dinersclub.si. 

DC Info & Ugodnosti

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 88, februar 2021
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana

5-krat200 EUR



Vsak dan čista tla. Brez napora.
Brisalec tal 
Braava jet™ 250

 3 v 1: za suho, vlažno in za mokro brisanje

 Najboljša izbira za kopalnice in kuhinje

 Deluje s krpami za enkratno uporabo in pralnimi krpami

 Vibrirajoča čistilna glava z natančnim razpršilcem 

*Ugodnost velja do 28.02.2021 na iRobot Braava jet 250, pri plačilu s kartico Diners Club. 
Promocijsko kodo lahko uveljavite v spletni trgovini www.irobot.si – končna cena izdelka 149,90 €.  
Popusti in akcije se ne seštevajo.

Koda za 
40% popust*:

SVEŽATLA

Tilt d.o.o., Masljeva 3, 1230 Domžale   |   080 84 74   |   info@irobot.si   |   www.irobot.si 



Gumax. 
Zagotovo najcenejše 
gume. Preverite, 
naročite in se prepričajte.
Izbira dobrih pnevmatik je za vaš avto ključnega 
pomena. Na spletni strani www.gumax.si vam 
poleg širokega izbora pnevmatik ponujamo tudi 
možnost plačila na do 6 obrokov s kartico Diners 
Club, brez dodatnih stroškov in po najboljših 
cenah v Sloveniji. Plačilo na obroke (največ 6) 
opravite na spletu, pnevmatike vam pošljemo 
na dom ali k vašemu vulkanizerju brez stroškov 
poštnine.

Posebne ugodnosti samo za člane Diners Cluba 
od 1. 2. do 30. 3. 2021 za nakup na spletu: 
• darilo presenečenja ob nakupu
• najugodnejša cena v Sloveniji* 
• nakup na do 6 obrokov

* Če v 14 dneh od nakupa ne najdete boljšo ponudbo, vam  
   povrnemo razliko.

www.gumax.si • info@gumax.net • 02 620 88 03



Kadar plačujete na spletu, ne pozabite na svojo kartico 
Diners Club!
Če ste tudi vi med tistimi, ki vam je ljubše opraviti nakup iz domačega naslanjača 
in blago prevzeti na domačem pragu, nikakor ne pozabite, da lahko spletni nakup 
opravite s kartico Diners Club.

Kako? Zelo preprosto!
Zadostuje, da v svoji priljubljeni spletni trgovini med plačilnimi 
sredstvi poiščete logotip Diners Club ali Discover (velja vzajemno 
sprejemanje kartic med Diners Clubom in Discoverjem), ki 
označuje sprejemanje kartic Diners Club. Še bolj preprosto pa je 
kartico Diners Club povezati s PayPal računom.

Za plačilo prek sistema PayPal je treba narediti nekaj korakov:

Registrirajte se na www.paypal.com in vnesite svoje podatke.

Vnesite številko svoje kartice Diners Club.

Vsa spletna mesta, ki PayPal sprejmejo kot način plačila, postanejo vaša osebna 

trgovina, plačilo s kartico Diners Club pa poteka avtomatično.

1.

2.

3.

Uživajte v nakupih s svojo kartico Diners Club – kadarkoli, kjerkoli!

Kako deluje PayPal?
Paypal omogoča najpreprostejši in najvarnejši način spletnega nakupovanja 
in vam omogoča tudi plačevanje s kartico Diners Club. Paypal vam omogoča 
nakupe pri največjih spletnih trgovcih, brez vnosa številke kartice Diners Club.
Tako je vsak vaš nakup varen in se tveganje za morebitno zlorabo precej zmanjša.


