
Naj vam popust polepša dopust
Preden se prepustite brezskrbnosti poletja, je treba še marsikaj postoriti in nakupiti 
kup drobnarij. Naj vam pri tem pomaga vaša kartica Diners Club. 

Ne pozabite, da je edina, ki vas za vsak nakup nagradi. S tako pridobljenimi točkami si 
privoščite marsikaj – ne le tisto, kar potrebujete, marveč tudi tisto, česar si že dolgo želite.  

Zdaj je pravi čas za nova trendovska sončna očala, najboljše kreme za sončenje in 
razvajanje v izbranem hotelu. Posebni izdatki, vezani na vaše delovno mesto, lahko 
počakajo do jeseni.

DC Info & Ugodnosti

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 92, julij 2021
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana

Nagrajeni za vsak nakup



LEPOTA SE ZAČNE,

KO SE ODLOČIŠ ZASE!

+386 12 328 338
narocanje@nobilis.si

M A R I B O R  •  L J U B L J A N A  •  M O R A V S K E  T O P L I C E  •  P O R T O R OŽ

@estetika.nobilis@estetika.nobilis/EstetikaNobiliswww.nobilis.si

Brezplačni pregledi in

posveti za estetske

storitve in posege pri

vrhunskih strokovnjakih

pomlajevanja.

 
Akcijo lahko uveljavijo samo

imetniki kartice Diners Club.

 

Akcija velja med 1. in 31. julijem 2021.

Obroki brez meja
Kolikokrat ste med brezskrbnim pohajkovanjem po tujih krajih naleteli na predmet 
poželenja, pa si ga zaradi denarnih omejitev (limita) in drugih izdatkov na poti 
niste mogli privoščiti? S kartico Diners Club teh zagat ni, saj omogoča nakup na 
do 12 obrokov tudi v tujini. Znesek nakupa mora biti večji od 100 EUR. 

Za dodatne informacije nam pišite na obroki.tujina@erstecard.si ali pokličite naš 
kontaktni center na +386 (1) 5617 800.

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.



Citypark Ljubljana 

www.365fashion.si
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40 % popusta na VSE artikle REPLAY 
ob nakupu s kartico Diners Club. Ponudba 
velja v juliju, v trgovini REPLAY Citypark 
Ljubljana, pa tudi v vseh trgovinah 
365 –365 Aleja LJ, 365 Citypark LJ, 365 
Europark MB, 365 Citycenter Celje.

Popust velja tudni v spletni trgovini s 
kodo DINERS40.
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rogaska1665

Ustvarite si  
sijajno poletje!

10% POPUST  
na celotni asortiman kristalnih izdelkov 

Rogaška in porcelan Royal Doulton.

Ugodnost velja ob plačilu s kartico Diners Club 
v juliju 2021 v naših prodajalnah ter na spletu. 
Ljubljana • Mestni trg 22 • 01 24 12 701 
Rogaška Slatina • Ulica talcev 1 • 03 81 80 237 

www.steklarna-rogaska.si 


