
DC Info & Ugodnosti
Dan-D za vse vaše želje!
V akcijo D-Torek se vključujejo nova prodajna mesta, ki ponujajo ekskluzivne popuste za plačila s 

kartico Diners Club. To pomeni, da se nabor stvari, ki si jih lahko privoščite ugodneje, vsak mesec 

nekoliko razširi.

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

Vsi prihajajoči popusti so objavljeni v četrtek pred vsakim D-Torkom na www.dinersclub.si/si/d-torek

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 108, oktober 2022
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana



Ena kartica, 
dva ločena limita
Poznate situacijo, ko se nenadoma pokvari 
pralni stroj, nujno pa potrebujete nov 
računalnik – limit na kartici pa je že izkoriščen. 
Kartica Diners Club vas reši iz zagate! 
Z njo hitro premostite takšne izzive, saj ima 
kartica Diners Club dva ločena in neodvisna 
limita. Enega uporabljate za sprotno porabo, 
drugega pa za večje obročne nakupe. 
Odlično, kajne? No, zdaj vam ostane le še to, 
da izberete najboljše za vas in se odpravite po 
nakupih. 

Za več informacij obiščite www.dinersclub.si

DOBRO JE VEDETI

GUMAX. Zagotovo najcenejše pnevmatike. Preverite, 
naročite in se prepričajte.
Dobre pnevmatike so 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 pa 
vam pošljemo na dom ali k vašemu vulkanizerju. In to brez stroškov poštnine!

Posebne ugodnosti samo za člane Diners Cluba od 1. 10. do 30. 11. 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





Spletni nakupi iz udobja 
domačega naslanjača
VSE, KAR MORATE STORITI ZA NAJBOLJ UDOBNO NAKUPOVANJE, JE 
TO, DA POVEŽETE VAŠO KARTICO DINERS CLUB S PAYPAL RAČUNOM. 

Svet spletnih nakupov vam bo na široko odprl svoja vrata. Če ga še nimate, si PayPal račun lahko 
ustvarite povsem brezplačno, nato pa sledite navodilom za povezavo kartice. 
Pri plačevanju s sistemom PayPal spletnim prodajalnam nikoli ne sporočate številke vaše kartice 
in varnostne kode, zato velja za najbolj varno obliko spletnih nakupov. 

Več na www.dinersclub.si/si/paypal

Če spletni prodajalni povsem zaupate, lahko s kartico Diners Club seveda nakupujete tudi 
direktno, brez posrednika. Spletni nakupi s kartico so možni povsod, kjer v košarici vidite ikono 
Diners Club ali Discover.

Za spletne nakupe na obroke na tujih prodajnih mestih oziroma nakupe na prodajnih mestih v 
tujini lahko uporabite storitev obroki v tujini. 
Več na www.dinersclub.si/si/diners-club-obroki-tujina 

Pa veliko užitkov z novimi nakupi želimo!


