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BREZ ČLANARINE 
ZA DODATNEGA ČLANA

POZABITE NA CVET. PODARITE CEL SVET!
Ljubi, ne ljubi, ljubi, ne ljubi? Ko podarite kartico Diners Club, pri ljubezni ni dvomov! 
Koga vse lahko obdarite s kartico Diners Club?

S kartico lahko razveselite vaše ljube partnerje. Zakaj? Z njo lahko doživijo najrazličnejša 
doživetja, še največkrat pa se jim pri razvajanjih lahko pridružite.

Kartica Diners Club bo pravo darilo tudi za vaše starše, sestro ali pa brata. S kartico si 
lahko izpolnijo želje, s katerimi si bodo polepšali dom.

Iščete ravno pravšnje darilo za svoje otroke, ki nenehno potujejo? 
Podarite kartico Diners Club in zagotovite, da se znajdejo v prav vseh kotičkih sveta. 

Družinska kartica Diners Club. Popolnoma brez stroškov članarine. Za vedno. 

DC Info & Ugodnosti

1. Izberite sebi drago osebo, 
ki ji boste podarili Diners Club kartico 
z doživljenjsko brezplačno članarino. 

2. Skenirajte QR-KODO. 

3. Izpolnite pristopnico 
in jo podpišite (vi in vaši izbranci). 

4. Izpolnjeno pristopnico in 
kopije dokumentov pošljite 
po pošti na navedeni naslov.  



Kar srce poželi, na D-TOREK zaživi!  
S kartico Diners Club je edina meja nebo! V akciji D-TOREK lahko na najrazličnejših prodajnih mestih 
uveljavljate ekskluzivne popuste. Ponudba izdelkov in storitev je bogata, kar pomeni, da si lahko 
privoščite več po ugodnejših cenah. 

Vsi prihajajoči popusti so objavljeni na www.dinersclub.si/si/d-torek

Foto: Mark Chaves

Malo tu, malo tam, dvojni 
limit odžene skrbi stran.
Noben pokvarjen pralni stroj vas ne ustavi in noben 
nakup ne čaka na maj! S kartico Diners Club lahko 
premostite vse izzive, saj ima dva ločena in neodvisna 
limita. Tudi če je osnovni limit zaseden, lahko 
izkoriščate ugodnosti drugega limita. 

Kdaj se koristi osnovni kartični limit? 
Za sprotna plačila, kot so kava na promenadi, 
nova sončna očala ali pa darila na letališču za vaše 
najdražje. Povsem ločen drugi limit pa je namenjen za 
večje nakupe, kot so hotelske nastanitve ali letalske 
karte, ki jih razdelite na obroke. Obročna plačila imajo 
tako ločen limit in ne obremenijo vašega tekočega 
limita za vsakodnevne nakupe. S kartico Diners Club 
in ločenim limitom lahko uživate tako v najmanjših 
stvareh kot tudi največjih doživetjih! 

Izberite kartico Diners Club z ločenim limitom in 
uživajte v življenju v dvoje! 

Za več informacij obiščite www.dinersclub.si. 

POPUSTIVSAK DRUGI IN ČETRTI TOREK V 
MESECU



EKSKLUZEKSKLUZIVNI POPUIVNI POPUSTST
ZA POLETNE POČITNICE IN POTOVANJA

40 EUR

PLAČAJTE S KARTICO DINERS CLUB IN SI ZAGOTOVITE

VELJA ZA REZERVACIJE DO 31. 3. 2023

Ob plačilu s kartico Diners Club si lahko znesek razdelite na do 12 obrokov.

Za vprašanja in rezervacije smo vam na voljo na: info@relax.si oz. na 02 877 02 23.

Popust velja na 7 ali več dnevni aranžma v organizaciji 
Relax Turizem d.d., ob plačilu s kartico Diners Club.

Plačilo mora biti izvedeno v celoti. Popusti se ne seštevajo.

mikakcija.si • 080 12 24
MIK, d.o.o. • Celjska cesta 55 • 3212 Vojnik

PVC ALUALU-LESLES
*Akcija je namenjena imetnikom kartice Diners Club in traja od 1. 3. – 30. 4. 2023.

Akcije in popusti se med seboj ne seštevajo. 

OKNA • VRATA • PREZRAČEVANJE MIKrovent

3-je sloji za ceno 2
Sedaj dobite 3-slojno steklo za ceno 2-slojnega!

3      23      2ZA

LE ZA VAS
ČLANE DINERS CLUBA Oddajte

povpraševanje

ZDAJ!

https://mikakcija.si/diners/

Hotel Sunrose 7 Bohinj



#VerjemiVase 
pridruži se Sparkasse 
POSEBNA PONUDBA ZA ČLANE DINERS CLUBA

+
Müller 

darilna kart
ica

v vrednosti
40 EUR

Odprtje paketnega računa imetnikom kartice Diners Club prinaša vse, kar potrebujete 
od banke:
- 12 mesecev brezplačnega vodenja paketnega računa.
- Možnost povišanja limita na kartici Diners Club.*
- 50% nižji stroški odobritve potrošniškega ali stanovanjskega kredita.**
- Novim strankam ponujamo posebne obrestne mere na depozite.

* Možnost povišanja limita na kartici Diners Club se prilagodi in je odvisno od višine mesečnih prihodkov, 
višine mesečne porabe s kartico in vzorcem poravnavanja obveznosti.
** Ugodnosti za kredit se izključujejo z drugimi akcijami. Pri obračunu stroškov odobritve 
le-ti ne morejo biti nižji od minimalnih stroškov, skladno z vsakokrat veljavnim cenikom 
za kreditne posle prebivalstvu.


