
Darilna kartica SPAR v vrednosti 20 EUR

Presenetite s piknikom!
POMLAD JE PRAVI ČAS ZA DRUŽENJE NA PROSTEM. PRESENETITE SVOJE 
PRIJATELJE S POVABILOM NA PIKNIK.

Ob sproščenem druženju jim predstavite ugodnosti svoje kartice Diners Club, zaradi katerih je 
vaše življenje bolj sproščeno. Povabite jih v družbo, ki v Sloveniji šteje že prek 75.000 članov.

Pristop vašega prijatelja k članstvu v Diners Club bo nagradil tudi vas. Po aktivaciji njegove 
kartice Diners Club prejmeta oba darilno kartico Spar v vrednosti 20 EUR.

Velja pravilo: več priporočil, več darilnih bonov. Brez omejitve …

Ne odlašajte!

DC Info & Ugodnosti

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

Priporočite kartico Diners Club
Vaše ime in priimek/imetnik oz. imetnica kartice:                  

Zadnje štiri številke na kartici Diners Club:

Izpolnjeno prijavnico izrežite in pošljite: po pošti na 
naslov Erste Card d. o. o., Dunajska cesta 129, 1000 
Ljubljana (Sektor prodaje članstva) oziroma jo predajte 
osebno na sedežu podjetja ali skenirano pošljite po 
elektronski pošti na naslov prijavnica@erstecard.si.

C1572

Priporočena oseba s podpisom potrjujem verodostojnost navedenih podatkov in se strinjam s 
Pravili in pogoji za posebno akcijo Priporočite nas!, ki so objavljena na www.dinersclub.si. Hkrati se 
strinjam, da podjetje Erste Card, d. o. o., z menoj vzpostavi stik prek navedenih kontaktnih podatkov 
z namenom posredovanja pojasnil o ponudbi Erste Carda, d. o. o. Akcije se med seboj izključujejo.

Podatki o novem članu oz. članici

Ime in priimek:

E-naslov:

Tel., GSM:

Erste Card, d. o. o., si pridržuje pravico do morebitnih sprememb v Mesečnem glasilu za člane 
kluba in ne odgovarja za tiskarske napake.

Podpis 
priporočenca/-ke:     



VAŠ VRT – VAŠ KOTIČEK ZA UŽITEK

Dobrodošli doma

Poskeniraj QR-kodo za digitalni katalog.

Če ste ob pripravljanju na novo sezono opazili, da vaše vrtno pohištvo ne sije več v polnem sijaju in
ste si preprosto zaželeli spremembe, je Lesnina pravi naslov za vas.

Preverite našo XXXL izbiro vrtnega pohištva v našem obsežnem katalogu
v prodajnih centrih ali na spletni strani: xxxl.si/LSI03-1-v

Vrt je veliko več kot le prostor ob hiši, vrt predstavlja  
prostor, kamor se umaknemo, umirimo misli in pustimo 
vsakodnevne skrbi ob strani. Da se bomo res lahko 
odpočili in sprostili, mora biti prijetno in udobno  
opremljen s kakovostnim vrtnim pohištvom, ki ni le  
praktično, ampak je obenem tudi stilen okras vrta.

Oglejte si našo bogato ponudbo vrtnega pohištva iz  
različnih materialov in v raznolikih slogih ter izberite  
pravo zase. Robustno kovinsko ali v naravnem videzu, 
romantično zasanjano ali z mediteranskim pridihom,  
ne glede na to, česa ste si v svojem kotičku oddiha od 
vsakdana zaželeli, se bomo potrudili izpolniti vaše želje.

Za imetnike  

Diners Club  

kartice dodatni 

5% popust 

 v mesecu  

juniju.
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SPREMLJAJTE, KAKO SE NAM LAHKO 
PRIDRUŽITE IN KOT NAŠA ZVESTA STRANKA 
PRIDOBITE EKSKLUZIVNE UGODNOSTI!

KMALU!

BOLJŠA.
VEČJA,

NOVA

ZA VSAKOGAR.

V mesecu juniju izkoristite posebne ugodnosti v vseh poslovalnicah  
Modiana ter Maxi fashion v Ljubljani in Portorožu, kjer vam po novem  

s kartico Diners Club nudimo možnost obročnega odplačevanja v 12 obrokih.

Kupon izrežite in pokažite na blagajni pred plačilom s kartico Diners 
Club. Kupon je unovčljiv ob enkratnem nakupu v znesku najmanj 
100 €, od 01. 06. do 30. 06. 2021 v vseh poslovalnicah Modiana, 
Maxi fashion Portorož in na vseh oddelkih Maxi Fashion Ljubljana, 
razen v Maxi Gourmet.
Kupona ni mogoče zamenjati za gotovino. Kupon ni unovčljiv pri 
nakupu Očal Optike Krstič v Maxi Fashion Ljubljana ter pri nakupih 
v spletni trgovini. Kupon lahko unovčite tudi na izdelke s popustom.
Kupon se ne sešteva z ostalimi akcijami in kuponi.

IZBRANI PARTNER:



mikakcija.si • 080 12 24
MIK, d.o.o. • Celjska cesta 55 • 3212 Vojnik

Hvala,
ker ste z nakupom izdelkov MIK tudi vi pomagali 
pričarati nasmeh na otroške obraze.

S kartico Diners Club nakup na do 36 obrokov.

Skupaj z vašo pomočjo smo osrečili
že več kot 1750 otrok.


