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DC Info & Ugodnosti

OSVOJITE
1000 EUR

OBDARITE SE Z DINERSOM & DINERS VAS LAHKO OBDARI!
Je čas, da sami sebi poklonite tisto nekaj, kar si že dolgo želite? Morda končno robotka za sesanje? 

Novo kolo za jesenska potepanja? Tečaj tujega jezika ali potapljanja? Tisto čudovito dizajnersko 

torbico, ki jo že dolgo ogledujete? Obdarite se brezskrbno, z nakupom na do 36 obrokov z vašo 

kartico Diners Club.

Od 1. septembra do 14. oktobra z vsakim nakupom na obroke nad 200 evrov avtomatično 

sodelujete v žrebu za veliko nagrado v vrednosti 1000 evrov, ki jo bo izžrebanec/-ka prejela v 

obliki poravnanih Diners Club računov. Nakupujte na obroke doma, po svetu in na spletu s kartico 

Diners Club – ker se splača! Izkoristite vaš posebni limit za obročne nakupe in si podarite dodatno 

priložnost, da Diners obdari prav vas!

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

Preizkusite svojo srečo! Plačujte pametneje, nakupujte na obroke in osvojite 1000 evrov!



1. Izberite svojo ljubo osebo, 
ki bo prejemnik izjemne kartice Diners Club 

z doživljenjsko brezplačno članarino. 2. Skenirajte QR-KODO.

3. Izpolnite kratko in preprosto 
pristopnico in jo podpišite 

(vi in vaš izbranec/-ka).

4. Izpolnjeno pristopnico in kopije 
dokumentov pošljite po pošti 

na navedeni naslov.

BREZ 
ČLANARINE 

ZA 
DODATNEGA ČLANA

Ponudba je ekskluzivna in velja od 1. septembra do 14. oktobra 2022.

Kartica za zaljubljene, kartica za ljubljene
Družinska kartica Diners Club je namenjena članom vaše družine, pa če si priimek delite ali 
ne. Je za življenjskega partnerja, za mamo, za teto, pa tudi za babico! Kdo je družinski član, 
za katerega bi jamčili z družinsko, povezano kartico Diners Club, najbolje veste vi.

Diners vam Družinsko kartico poklanja popolnoma brez stroškov članarine, za vedno.



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 € in sicer v obdobju med 1. in 30. 9. 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. Ob enkratnem nakupu v vrednosti najmanj 
100 € lahko izkoristite le 1 kupon za 10 eur. 
Ugodnost velja ob plačilu s kartico Diners Club.

NAKUPUJTE, 
ZBIRAJTE,

PLAČAJTE MANJ.



Slike so simbolične.
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BELA TEHNIKA IN 
MALI GOSPODINJSKI 
APARATI

- 10 %
Akcija velja, ob plačilu s kartico Diners Club, za izbrane 
izdelke bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov 
na zalogi od 1. 9. do 15. 10. 2022 oz. do  prodaje zalog. 

Koda za popust:
MER-DIN-10

Koda za popust se ne sešteva z ostalimi kuponi in boni. Koda velja za nakupe 
izdelkov po rednih cenah in ne velja za izdelke vključene v druge akcije. Ne velja 
na blagovne znamke iRobot, Liebherr, Miele in belo tehniko Electrolux. Kako 
unovčiti kodo pri spletnem nakupu, si lahko preberete na 
www.merkur.si/kako-unovciti-spletno-kodo

DO 36
OBROKOVOBROČNO 

NAKUPOVANJE 

NA SPLETU

UREDITE SVOJ DOM
PO SVOJE
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