
NAKUPOVANJE NA OBROKE JE LAHKO VAŠ LOTERIJSKI LISTIČ …   
Med 1. aprilom in 15. majem 2022 bodo vaši nakupi s kartico Diners Club več kot le 
nakupi. Z vsakim nakupom na obroke nad 200 evrov boste avtomatično sodelovali 
v žrebu za veliko nagrado v vrednosti 1000 evrov, ki jo bo izžrebanec/-ka prejela v 
obliki poravnanih Diners Club računov. Nakupujte na obroke s kartico Diners Club, 
ker se splača! Morda boste prav vi tisti srečnež/-ica, ki vam bo Erste Card poravnal 
račune.

Žrebanje bo 20. 5. 2022. Pravila nagradne igre preverite na www.dinersclub.si.   

Preizkusite svojo srečo! 

Plačujte pametneje, nakupujte na obroke in osvojite 1000 evrov!

OSVOJITE 1000 EUR

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 102, april 2022
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana

DC Info & Ugodnosti



 www.loccitane.si

Zaljubite se v ikonično kolekcijo Mandelj za zapeljivo nego telesa, ki je s svojo 
markantno dišavo in izjemno učinkovitostjo osvojila stranke po vsem svetu.

Vaš najljubši ritual za čvrsto in gladko kožo

EKSKLUZIVNO ZA IMETNIKE 
KARTICE DINERS CLUB 

VAŠ KUPON  

–20 %
ZA 1 IZDELEK PO VAŠI IZBIRI
IZ KATEREKOLI KOLEKCIJE

Kupon velja za vse izdelke v redni prodaji  
do 30. 4. 2022 v fizičnih trgovinah L’Occitane.

Popust velja za 1 posamezen izdelek iz redne prodaje do 30. 4. 2022 ob predložitvi tega kupona  
v trgovinah L’Occitane. Kupon izročite pri blagajni pred zaključkom nakupa. Popust ne velja

v spletni trgovini in ne velja ob nakupu darilne kartice. Ponudba je odvisna od zaloge. 
Popusti, akcije in darila se izključujejo. Popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo.

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 odpočili in 
sprostili, mora biti prijetno in udobno opre-
mljen 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 raznoli-
kih 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  od-
diha od vsakdana 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

-15%
POPUSTA NA  

VRTNO POHIŠTVO

Popust velja na ne znižane izdelke 

 in se obračuna glede na  

maloprodajni popust. Velja  

od 1. do 30. 4. 2022

www.xxxlesnina.si
NAKUPUJTE 24/7
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S kartico Diners Club do 36 obrokov

https://mikrovent.io/home-30/

Oddajte
povpraševanje

Prednosti:

�             Zagotavlja svež in čist zrak 
ter zdravo bivanje,

�             rekuperacija do 95% 
toplote čistega zraka,

�             visokokakovostni HEPA 
fi ltri do H13,

�             pametno upravljanje in 
enostavna vgradnja in

�             subvencija EKO Sklada ter

�            nakup do 36 obrokov
s kartico Diners Club.

Zdaj tudi s kartico Diners Club
do svežega zraka.

Več kot 36 razlogov, da zračite z lokalnim 
prezračevalnim sistemom MIKrovent. 

POKLIČITE BREZPLAČNO
TELEFONSKO ŠTEVILKO

080 12 24
VEČ O PREZRAČEVANJU NA 

mikrovent.io

MIK, d.o.o.
 Celjska cesta 55

3212 Vojnik

www.mik-ce.si
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IZBRANI PARTNER:

PRIDRUŽITE SE NAM ŠE DANES!    
POSTANITE NAŠ ZVESTI KUPEC IN  

PRIDOBITE EKSKLUZIVNE UGODNOSTI.

Izkoristite posebne ugodnosti v vseh poslovalnicah Modiana ter Maxi Fashion 
v Ljubljani in Portorožu, kjer vam s kartico Diners Club nudimo možnost 

obročnega odplačevanja v 12 obrokih.

Vrednostni kupon lahko izkoristite ob enkratnem nakupu v 
vrednosti najmanj 100 €, v obdobju med 1. in 30. 4. 2022 v 
vseh poslovalnicah Modiana, Maxi Fashion Portorož in Maxi 
Fashion Ljubljana na oddelkih kozmetike, tekstila, obutve in 
modnih dodatkov. Kupona ni mogoče zamenjati za gotovino. 
Kupon ni unovčljiv pri nakupu očal Optike Krstič, blagovnih 
znamk Comma in s.Oliver ter pri nakupih v spletni trgovini. 
Kupon se ne sešteva z ostalimi akcijami ali kuponi. Kupon 
velja tudi za izdelke s popustom. 
Ugodnost velja ob plačilu ss kartico Diners Club.

NAKUPUJTE, 
ZBIRAJTE,

PLAČAJTE MANJ ...


