
PO SVETU IN SPLETU Z DINERSOM NA IZLETU
Poletje je v polnem razcvetu in verjamemo, da vas mikajo potovanja, potepi in izleti – tudi 
čez domače planke in tudi če ste letos že bili na dopustu. Bi radi vzeli pot pod noge kar 
takoj, preden se vrnejo hladnejši dnevi, pa imate pomisleke zaradi financ?

Diners Club je tu za vas. Vse nakupe v tujini in vse nakupe na spletu (na primer letalske 
vozovnice, rezervacije hotela, najem rent-a-car vozila, dopustniško garderobo in več) lahko 
ravno tako kot nakupe v trgovinah v Sloveniji preprosto razdelite na obroke. 

V tujini in na spletu lahko nakupujete na do 12 obrokov, plačilo pa razdelite na obroke 
kar z odgovorom na SMS sporočilo, ki ga boste ob vsakem nakupu nad 100 EUR prejeli 
od nas. Preprosto – v 24 urah sporočite želeno število obrokov!

DC Info & Ugodnosti

NA DO 12 OBROKOV V TUJINI

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 106, avgust 2022
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-15%
na novo
kolekcijo*

* Popust velja v vseh trgovinah s.Oliver, otroških 
s.Oliver in s.Oliver Black Label, ki so v lasti podjetja 
S.OLIVER SLO d.o.o., in sicer od 1. do 31. 8. 2022 
ob plačilu s kartico Diners Club.
Popust se obračuna pri blagajni in ni združljiv z 
ostalimi popusti in akcijami. Seznam trgovin najdete 
na www.soliver.co.

-15%
na novo kolekcijo*

* Popust velja v vseh trgovinah Comma,
ki so v lasti podjetja S.OLIVER SLO d.o.o., in sicer 

od 1. do 31. 8. 2022 ob plačilu s kartico Diners Club. 
Popust se obračuna pri blagajni in ni združljiv 

z ostalimi popusti in akcijami.
Seznam trgovin najdete na 

www.soliver.co.

https://soliver.co/
https://soliver.co/


V dvoje je vse bolje! 
Tudi limit.
Na dopustu se poleg večjih stroškov za hotele, vozovnice in podobno 
vsakodnevno srečujemo tudi z drobnimi nakupi – kavica na glavnem trgu, večerja 
na rivi, sončna očala in drobni spominki, ki nam bodo pozimi povrnili vzdušje 
preteklih počitnic. Z Diners Clubom kompromisi ne bodo potrebni. Za manjša 
sprotna plačila lahko brez skrbi koristite vaš osnovni kartični limit, saj je limit za 
večje nakupe, ki jih boste razdelili na obroke, povsem ločen. Z dvojnim limitom 
si torej lahko privoščite tako hotel in letalsko karto kot tudi vse dopustniške 
drobnarije – enostavno, z Dinersom. 

Dobrodošli v klub, kjer je vaš dopust ‘’time out’’ tudi za skrbi – Diners Club.


