
DINERS CLUB. PAMETNEJŠI NAČIN PLAČEVANJA.

Kdo pravi, da so tihe želje veljavne le na rojstni dan!? Predstavljajte si, da čisto 
vsakič, ko opravite nakup na obroke v višini 200 evrov ali več z vašo kartico Diners 
Club hkrati v mislih upihnete svečke na domišljijski torti in si nekaj lepega zaželite! 
Točno tako poteka naša nagradna igra. 

Z vsakim nakupom na obroke v višini 200 evrov ali več boste avtomatično 
sodelovali v žrebu za 10 nagrad po 100 evrov, ki jih bodo izžrebanci prejeli v 
obliki poravnanih Diners Club računov.   

Nagradna igra bo potekala od 1. februarja do 15. marca 2023, zato ne pozabite 
vseh večjih nakupov razdeliti na več manjših obrokov.

Žrebanje bo 20. marca 2023. 
Pravila nagradne igre so objavljena na www.dinersclub.si

DC Info & Ugodnosti

OSVOJITE
10 x100 EUR

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

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 112, februar 2023
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana



Po gorivo z Diners Clubom! 
Še malo in spet se bo začela sezona izletov! 

Radi bi vas spomnili na to, da z vašo kartico 

Diners Club na bencinskih servisih že od začetka 

leta lahko plačujete povsem brez stroškov, 

povezanih s samim plačilom. Na računu bo tako 

zgolj gorivo, e-vinjeta ali karkoli okusnega si boste 

izbrali za prigrizniti na poti. 

Nakup e-vinjete pa lahko preprosto v štirih 

korakih na naši spletni strani www.dcstore.si 

spremenite v obročni nakup in s tem nekoliko 

razbremenite družinski proračun.

DOBRO JE VEDETI

UKINJENMANIPULATIVNISTROŠEK NABENCINSKIHSERVISIH

Prilagojen brezplačen vstop v letališke salone
Brezplačen vstop v letališke salone je prilagojen izbrani vrsti kartice. Do dveh brezplačnih 

vstopov letno so upravičeni imetniki klasične kartice Diners Club, imetniki kartice Diners 

Club Style pa do osmih vstopov letno. Za imetnike kartic Diners Club Exclusive omejitev ni.

Foto: Mark Chaves



OTOK KRETA – Hersonissos  
Hotel Glaros Beach Hersonissos 4* 
Na plaži v središču Hersonissosa.
Odhodi iz Ljubljane: vsak petek od 
26.5.2023 do 6.10.2023
7 x polpenzion v dvoposteljni sobi
*Redna cena na osebo: od 799 €
*Cena za Diners Club: že od 699 €
*Cena in višina popusta sta odvisni od odhoda/
termina bivanja. Popust velja za bivanje odrasle 
osebe v dvoposteljni sobi.

UGODNOST ZA STRANKE DINERS CLUB: 
*POPUST DO 180 €/OSEBO

TURČIJA - Alanya 
Hotel Kleopatra Celine 4*  
V bližini plaže v središču Alanye.
Odhodi iz Ljubljane: vsak četrtek od 
4.5.2023 do 26.10.2023
7 x vse vključeno v dvoposteljni sobi
*Redna cena na osebo: od 739 €
*Cena za Diners Club: že od 639 €
*Cena in višina popusta sta odvisni od odhoda/
termina bivanja. Popust velja za bivanje odrasle 
osebe v dvoposteljni sobi.

UGODNOST ZA STRANKE DINERS CLUB: 
*POPUST DO 210 €/OSEBO

VIKEND V NEW YORKU 
Odlična letalska povezava in hoteli 
v središču Manhattan.
Odhod: 25.3.2023
Čas potovanja: 5 dni / 3 noči
*Redna cena na osebo: od 1.139 €
*Cena za Diners Club: že od 1.059 €
*Popust velja za bivanje odrasle osebe v 
dvoposteljni sobi.

UGODNOST ZA STRANKE DINERS CLUB: 
*POPUST 80 €/OSEBO

KOMPAS. RAZKOŠJE SPOMINOV.

 01 2006 111      vednozvami@kompas.si      www.kompas.si
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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. 2. do 30. 3. 2023 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



#VerjemiVase 
Pridruži se Sparkasse
... in privarčuj  več.

www.sparkasse.si


