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

VSAK NAKUP JE SREČKA ZA E-VINJETO!

Od 1. 12. 2022 do 15. 1. 2023 se boste z vsakim nakupom v vrednosti 23 EUR ali več z vašo 
kartico Diners Club (doma, v tujini ali na spletu) takoj uvrstili v boben za nagradni žreb ene 
izmed 23-ih e-vinjet za leto 2023! Več nakupov pomeni več srečk v bobnu. Zato imejte kartico 
Diners Club vedno pri roki in jo uporabite za vse praznične nakupe.

Žrebanje bo 23. januarja 2023. Pravila nagradne igre preverite TUKAJ.

Srečno!

DC Info & Ugodnosti

PODARIMO23 E-VINJET ZA LETO 
2023.

https://s3.amazonaws.com/a.storyblok.com/f/96055/x/4083706d52/pravila-in-pogoji-za-nagradno-igro-23-vinjet-za-2023.pdf


Pozabite Črni petek! 
Tu je praznični D-Torek2. . .
S KARTICO DINERS CLUB SE NAKUPI S POPUSTI NIKOLI NE KONČAJO.

- Vsak drugi in četrti torek v mesecu si privoščite cenejše nakupe pri 
   več kot 24 partnerjih po vsej Sloveniji.

- Velja tudi za nakupe na spletu.

- Več na www.dinersclub.si/si/d-torek

Partnerji, ki vas bodo razvajali s popusti, so naslednji:



10 % POPUST
Popust lahko izkoristite ob plačilu s kartico Diners Club in s predložitvijo originalnega kupona na blagajni 
(tiskana ali elektronska oblika). Kupon velja 21.12.2022 v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji ob enkrat-
nem nakupu v količinah za potrebe gospodinjstva. 
Popust ne velja za nakup: knjig, darilnih kartic, tablic, igralnih konzol Nintendo, Sony in Microsoft in dodatkov za igralne konzole, slušalk, 
foto storitev ter ostalih izdelkov z zavezujočo prodajno ceno. Izplačilo v gotovini ni mogoče. Popusti se ne seštevajo in akcije se izključujejo. 
Pridržujemo si pravico do napak v tisku. Pregled poslovalnic in sortimenta najdete na: www.mueller.si
Mueller Drogerija d.o.o., Čopova ulica 40, Ljubljana

NA CELOTEN NAKUP* 

Popust velja le za imetnike kartice Diners Club, 
ki ga lahko izkoristite 21. decembra 2022.



VSE  
ZA MOJE  
NAJDRAŽJE.

S kartico Diners Club je možen nakup tudi na obroke: 
2 ali 3 obroki pri nakupu v vrednosti nad 50 €
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Ne čakajte do konca leta.
Izkoristite olajšavo že danes!

Z varcevanjem do
nižje dohodnine

ˇZ varcevanjem do
nižje dohodnine

ˇ

 www.pokojnina.si
Več informacij in sklenitev na

Premijo lahko plačate tudi na obroke s kartico Diners Club.

V 4 korakih do obročnega plačila e-vinjete za leto 2023.
POSTOPEK JE POVSEM PREPROST IN JE PODOBEN NAKUPU V 
SPLETNI TRGOVINI.
1. Kupite vinjeto in jo plačajte s kartico Diners Club.
2. V treh dneh obiščite spletno stran www.dcstore.si.
3. Izpolnite zahtevek za prenos plačila na obročno odplačevanje.
4. Navedite želeno število obrokov in kliknite gumb Pošlji.

Več informacij: www.dcstore.si


