
Delite srečo s svojo kartico Diners Club in nakupujte skupaj - 
na naš račun!
Imate svojega najljubšega nakupovalnega partnerja ali partnerico (poleg vaše kartice Diners 
Club, seveda)? Zdaj imate priložnost, da hkrati obdarite sebe in njo ali njega! Diners Club 
namreč v okviru posebne akcije ČLAN PRIPOROČI ČLANA obema podarja darilno kartico v 
vrednosti 20 EUR za nakupovanje v poslovalnicah Müller!

Kako? Preprosto!

Izpolnite prijavnico spodaj in srečo neomejeno delite naprej. Priporočite toliko članov, 
kolikor želite. Darilno kartico prejmete za vsakega, ki bo postal nov član Diners Cluba!

Prijetno nakupovanje vam želimo - s pametnejšim načinom plačevanja s kartico Diners Club!

Erste Card

DC Info & Ugodnosti

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

Zadnje 4 številke na kartici Diners Club:

Izpolnjeno prijavnico izrežite in pošljite: po pošti na 

naslov Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 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.

PODARIMO VAM DARILNO KARTICO MÜLLER V VREDNOSTI 20 EUR

Podpis 
priporočenca/-ke:     

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 100, februar 2022
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana



V 4 korakih do obročnega plačila 
e-vinjete za leto 2022.
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

KARTICA DINERS CLUB. 
VSAK NAKUP JE ZAČETEK NOVE ZGODBE. 

Leto je naokoli in spet je čas za osvežitev vašega najljubšega 
nakupovalnega kataloga – kataloga Nagradnega programa Diners 
Club! V sodelovanju z našimi partnerji smo za vas, naše zveste člane, 
pripravili seznam posebnih popustov, ki veljajo vse leto.

Diners Club misli na vse! Kje vse boste letos nakupovali ugodneje, si 
lahko v celoti ogledate tudi na katalog.dinersclub.si 

Imate vprašanje?
Na voljo smo vam na telefonski številki 01 5617 800 in elektronskem 
naslovu nagradni@erstecard.si. 

Nagradni program 2022



GUMAX. 
Zagotovo najcenejše gume. 
Preverite, naročite in se 
prepričajte.
Izbira dobrih pnevmatik je za vaš avto ključnega 
pomena. Na spletni strani www.gumax.si vam poleg 
širokega izbora pnevmatik ponujamo tudi možnost 
plačila na do 6 obrokov s kartico Diners Club, brez 
dodatnih stroškov in po najboljših cenah v Sloveniji. 
Plačilo na obroke (največ 6) opravite na spletu, 
pnevmatike vam pošljemo na dom ali k vašemu 
vulkanizerju brez stroškov poštnine.

Posebne ugodnosti samo za člane Diners Cluba 
od 1. 2. do 30. 3. 2022 za nakup na spletu: 
• darilo presenečenja ob nakupu
• najugodnejša cena v Sloveniji* 
• nakup na do 6 obrokov

* Če v 14 dneh od nakupa najdete boljšo ponudbo, vam povrnemo razliko.

www.gumax.si  •  info@gumax.net  •  02 620 88 03

         info@terme-banovci.si

         041 588 701

         Terme Banovci

         www.terme-banovci.si

Popust velja ob plačilu s kartico Diners Club
Popusti se ne seštevajo. 

 

- 10% 
Za vse imetnike
kartice DINERS Popust vam pripada na vse

aktualne pakete bivanja do
14.04.2022 s kodo: DINERS

 
na osebo na noč

pri bivanju
minimalno 3 noči

 
 

Hotelsko naselje 
Zeleni gaj***

 
 

52,20€

 

 
na osebo na noč

pri bivanju
minimalno 3 noči

 
 

Hotel Zeleni gaj***
 
 

57,60€

 

Bivanje v Hotelu ali Hotelskem naselju Zeleni gaj*** 
 od 7.3.2022 do 14.04.2022

 

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
Neomejen vstop v vse termalne bazene
Uporaba fitnesa, kopalni plašč, brisača

64,00€

58,00€



Mr. Pet – ker imamo radi živali!

Popust lahko izkoristite le s kartico Diners Club in s predložitvijo kupona v vseh 21 poslovalnicah, tudi na www.mrpet.si. Kupon za popust 
velja do 15. 3. 2022 na izbrane blagovne znamke. Akcije in popusti se izključujejo.

COUP21DDC13

-10%
KUPON NA IZBRANE ZNAMKE 
SUHE HRANE ZA PSE IN MAČKE

PRIVOŠČITE JIM LE NAJBOLJŠE!
Preizkušeno in odobreno s strani Mr. Pet strokovnjakov.


