
Kdo pravi, da se z nakupovanjem ne da zaslužiti?
MED 1. SEPTEMBROM IN 15. OKTOBROM 2021 BODO VAŠI NAKUPI S KARTICO DINERS 

CLUB VEČ KOT LE NAKUPI. Z VSAKIM NAKUPOM NAD 200 EVROV, KI GA BOSTE 

RAZDELILI NA OBROKE, BOSTE NAMREČ AVTOMATIČNO SODELOVALI V ŽREBU ZA 

VELIKO NAGRADO 1000 EVROV. SREČNI DOBITNIK BO NAGRADO PREJEL V OBLIKI 

PORAVNANIH DINERS CLUB RAČUNOV!

Zato ne pozabite vseh večjih jesenskih nakupov razdeliti na prijaznejše obroke in jih plačati z vašo 
kartico Diners Club. Vsak nakup šteje v žrebu, pa naj bodo to šolske potrebščine, novo kolo ali 
hladilnik, morda pa celo jesenske počitnice! Nakupi na obroke – po želji na vse do 36 mesecev – vas 
razbremenijo stresa večje finančne obremenitve, hkrati pa jih beležimo v ločen limit, tako da vaš 
obstoječi mesečni limit nakupov s kartico Diners Club ostane nedotaknjen. Plačujte pametneje s 
kartico Diners Club!

Žrebanje bo 20. 10. 2021, več o nagradni igri pa izveste na www.dinersclub.si

Pa vso srečo pri žrebu vam želimo!

Nagrada1000 EUR

DC Info & Ugodnosti

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 95, september 2021
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana



VAŠ VRT – VAŠ KOTIČEK ZA UŽITEK

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 odpo-
čili 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 raz-
ličnih 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 
zaželeli, se bomo potrudili izpolniti vaše želje.

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. 

Dobrodošli doma

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

Poskenirajte QR-kodo za digitalni katalog.
-20%
ob nakupu s kartico Diners Club

*Popust velja za nakup vrtnega pohištva iz 

zaloge ob plačilu s kartico Diners Club do  

15.10.2021. Popust ne velja za že 

 znižane izdelke, izdelke v trenutnih  

akcijah oz. se akcije izključujejo 

 ter izdelke, označene z XXXL  

NAJBOLJŠA CENA. 
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PVC ALUALU-LESLES

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

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE ZDAJ NA https://mikakcija.si/diners/

S kartico Diners Club 
do 3366  obrokov.

Oddajte
povpraševanje

ZDAJ!

https://mikakcija.si/diners/

Zdrav, varčen in dovršen dom,

z MIK CELOVITO PONUDBO.

VSE NA ENEM MESTU,
EN PONUDNIK, 

ENA GARANCIJA.
Vrata • Okna • Senčila • Fasade 

Prezračevanje MIKrovent.

PLAČILO NA OBROKE S KARTICO DINERS CLUB - 
HITRO IN ENOSTAVNO.
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ŠTEDILNIKI, PEČI, KAMINI, 
DODATKI IN PRIBOR

Koda za popust se ne sešteva z ostalimi kuponi in boni. Koda 
velja za nakupe izdelkov po rednih cenah in ne velja za izdelke 
vključene v druge akcije. 
Kako unovčiti kodo pri spletnem nakupu, si lahko preberete na 
www.merkur.si/kako-unovciti-spletno-kodo

Akcija velja pri nakupu v spletni trgovini merkur.si 
in ob plačilu s kartico Diners Club. Velja za izbrane 
izdelke štedilnikov, peči, kaminov, dodatkov  
in pribora na zalogi od 1. 9. do 15. 10. 2021  
oz. do prodaje zalog.

Koda za popust:
MER-DIN-10

- 10 %

DINERS-MERKUR_210x297mm+5mm-ogrevanje.indd   1DINERS-MERKUR_210x297mm+5mm-ogrevanje.indd   1 4.8.2021   7:51:034.8.2021   7:51:03


