Če veš, kako biti zadovoljen, si bogat.
Laozi, 6/5 stol. pr. n. št.

Spoštovane članice, spoštovani člani Diners Cluba.
Vprašanja, kaj so zadovoljstvo, sreča in bogastvo, so stara toliko
kot človeštvo. Ljudje se že od nekdaj sprašujemo, kaj je tisto, kar
nas vsak dan izpopolnjuje in žene, da gremo naprej, kadar je
težko, in se veselimo, kadar nam gre dobro.
Še posebno december je mesec, ko ne delamo zgolj letnih
obračunov v podjetjih, ampak tudi osebne: in čeprav nam zanje ni
treba oddati davčne napovedi, vendarle ocenimo svoje napredke
in pridobitve, pa tudi razočaranja in izgube. Preverimo izpolnitev
svojih ciljev in si postavimo nove – še drznejše in smelejše.
V Diners Clubu se vsak dan trudimo, da vam pomagamo pri
izpolnjevanju vaših ciljev in želja, saj nam je vaša osebna sreča
pomembna. Naše zadovoljstvo, sreča in bogastvo ste vi, dragi

članice in člani, zato vam omogočamo vedno nove ugodnosti in
privilegije, pa tudi to, da vam prav vsak vaš nakup s kartico Diners
Club prinese nagrado.
Želimo vam, da bi lahko tudi v prihodnje nakupovali in pri tem
uživali ter osvajali nagrade. Včasih je potrebna le malenkost, da je
življenje veselejše in lažje.
Želimo vam, da bi se vam izpolnilo čim več skritih želja, predvsem
pa, da bi bili zdravi in zadovoljni ter bi imeli ob sebi ljudi, ki bi vas
vsak dan bogatili.
Srečno 2018,
vaš Erste Card

Razveselite sebe in druge
Sreča je deliti. Zakaj ne bi delili svojih ugodnosti, privilegijev in nagrad?
Zagotovo poznate koga, ki še ni član edinstvenega Diners Cluba. Povabite ga v vaš in naš klub in mu tako
omogočite, da bo deležen raznovrstne ponudbe, ki jo omogoča le kartica Diners Club.
Pridobila bosta oba – vi in nova članica ali član.
Po aktivaciji njene ali njegove kartice Diners Club prejme vsak svoj bon v vrednosti 20 € za nakupe v prodajalnah
Spar. Pohitite in si svojo nagrado za novega člana pridobite čim prej. V tem prazničnem času, ko so v ospredju
obdarovanje in slavnostna druženja, ki zahtevajo obloženo mizo, pridejo take praktične nagrade še kako prav.

Izpolnite

Zadnje štiri številke na kartici Diners Club:

Ime in priimek priporočitelja/imetnika kartice:
Podpis
priporočenca:

Priporočam kartico
(Ponudbo za pridobitev kartice Diners Club bomo priporočencu poslali po pošti).

Ime in priimek:

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 zgoraj navedenih
kontaktnih podatkov z namenom posredovanja pojasnil o ponudbi Erste Card d. o. o..
Akcije se med seboj izključujejo.

Izpolnjeno prijavnico izrežite in pošljite:

Elektronski naslov:
Tel., GSM:
C1288

po pošti na naslov Erste Card, d. o. o., Dunajska cesta 129,
1000 Ljubljana (Sektor prodaje članstva) oziroma jo predajte
osebno na sedežu podjetja Erste Card, d. o. o., ali skenirano
pošljite po elektronski pošti na naslov prijavnica@erstecard.si.

PODARIMO VESELJE
Popust velja le za imetnike Diner Club kartice, ki ga lahko
izkoristite od 3. do 24. decembra 2017.

Z Diners Club kartico je možen nakup tudi na obroke:
2 ali 3 obroki pri nakupu v vrednosti nad 50 €

20% POPUST 31% POPUST
NA DARILNI SET GARNIER
(vsebuje: micelarno vodo 400 ml + BB kremo 5 v 1 50 ml)
Redna cena: 8,19 €

2 133661 600000
Popust lahko izkoristite ob plačilu s kartico Diners Club in s predložitvijo
kupona na blagajni.

Kupon velja od 3.12. do 24.12.2017 oz. do razprodaje zalog in v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji ob
enkratnem nakupu v količinah za potrebe gospodinjstva. Slike so lahko simbolne. Pridržujemo si pravico
do napak in spremembe cen. Kupon ni mogoče kombinirati z drugimi kuponi in akcijami. Izplačilo v gotovini
ni možno. Popusti se med seboj ne seštevajo in akcije se izključujejo. Pregled poslovalnic in sortimenta
najdete na: www.mueller.si
Mueller Drogerija d.o.o., Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana

NA DARILNI SET GILLETTE MACH 3 TURBO
(vsebuje: brivnik, 2 nadomestni britvici + VR očala)
Redna cena: 15,99 €

2 133661 500003
Popust lahko izkoristite ob plačilu s kartico Diners Club in s predložitvijo
kupona na blagajni.

Kupon velja od 3.12. do 24.12.2017 oz. do razprodaje zalog in v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji ob
enkratnem nakupu v količinah za potrebe gospodinjstva. Slike so lahko simbolne. Pridržujemo si pravico
do napak in spremembe cen. Kupon ni mogoče kombinirati z drugimi kuponi in akcijami. Izplačilo v gotovini
ni možno. Popusti se med seboj ne seštevajo in akcije se izključujejo. Pregled poslovalnic in sortimenta
najdete na: www.mueller.si
Mueller Drogerija d.o.o., Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana

dodatni

20% POPUST 25% POPUST
NA DRUŽABNO IGRO MONOPOLY ULTIMATIVNO
BANČNIŠTVO
Trenutna cena: 37,99 €

2 133661 800004
Popust lahko izkoristite ob plačilu s kartico Diners Club in s predložitvijo
kupona na blagajni.

Kupon velja od 3.12. do 24.12.2017 oz. do razprodaje zalog in v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji ob
enkratnem nakupu v količinah za potrebe gospodinjstva. Slike so lahko simbolne. Pridržujemo si pravico
do napak in spremembe cen. Kupon ni mogoče kombinirati z drugimi kuponi in akcijami. Izplačilo v gotovini
ni možno. Popusti se med seboj ne seštevajo in akcije se izključujejo. Pregled poslovalnic in sortimenta
najdete na: www.mueller.si
Mueller Drogerija d.o.o., Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana

NA SREBRNO RADGONSKO PENINO
polsuho 0,75 ml (Ministrstvo za zdravje opozarja, da
prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.)
Redna cena: 7,49 €

2 133661 700007
Popust lahko izkoristite ob plačilu s kartico Diners Club in s predložitvijo
kupona na blagajni.

Kupon velja od 3.12. do 24.12.2017 oz. do razprodaje zalog in v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji ob
enkratnem nakupu v količinah za potrebe gospodinjstva. Slike so lahko simbolne. Pridržujemo si pravico
do napak in spremembe cen. Kupon ni mogoče kombinirati z drugimi kuponi in akcijami. Izplačilo v gotovini
ni možno. Popusti se med seboj ne seštevajo in akcije se izključujejo. Pregled poslovalnic in sortimenta
najdete na: www.mueller.si
Mueller Drogerija d.o.o., Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana

Rezerviraj si
čas za vas
Neverjetni popusti za
nepozabne praznike
OD: SPORTINA GROUP
ZA: SAMO ZA VAS

50%
POPUST
za izbrane blagovne znamke
Armani Jeans, Frankie Morello, Silvian Heach

40%
POPUST
za izbrane blagovne znamke
Morgan, Superdry, Marx, Superga

Popust lahko izkoristite pri plačilu s kartico Diners Club ter s predložitvijo kupona pri blagajni.

Popust lahko izkoristite pri plačilu s kartico Diners Club ter s predložitvijo kupona pri blagajni.

Akcija velja od 1. do 31. decembra na kolekcijo jesen-zima 2017/18 izbranih blagovnih znamk.
Popusti se ne seštevajo, akcije se med seboj izključujejo. Popust se obračuna pri blagajni.

Akcija velja od 1. do 31. decembra na kolekcijo jesen-zima 2017/18 izbranih blagovnih znamk.
Popusti se ne seštevajo, akcije se izključujejo. Popust se obračuna pri blagajni.

Popust lahko izkoristite pri plačilu s kartico Diners
Club ter s predložitvijo kupona pri blagajni.
Akcija velja od 1. do 31. decembra v trgovinah Sportina na kolekcijo
jesen-zima 2017/18 izbranih blagovnih znamk. Popust ne velja na spodnje
perilo, nogavice in izdelke z oznako »basic«. Popusti se ne seštevajo, akcije
se izključujejo. Popust se obračuna pri blagajni.

Trgovine Sportina najdete v naslednjih krajih po Sloveniji:
Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Koper, Bled ter Domžale.
Seznam prodajnih mest na www.sportina.si

40% POPUST
na obleke in tekstilne dodatke

50% POPUST

na torbice, denarnice, pasove in obutev

Popust lahko izkoristite pri plačilu s kartico Diners
Club ter s predložitvijo kupona pri blagajni.

Popust lahko izkoristite pri plačilu s kartico Diners
Club ter s predložitvijo kupona pri blagajni.

Akcija velja od 1. do 31. decembra v trgovinah Esprit.
Popusti se ne seštevajo, akcije se izključujejo.
Popust se obračuna pri blagajni.

Akcija velja od 1. do 31. decembra v trgovinah Esprit.
Popusti se ne seštevajo, akcije se izključujejo.
Popust se obračuna pri blagajni.

Trgovine Esprit najdete v naslednjih krajih po Sloveniji:
Ljubljana in Celje.
Seznam prodajnih mest na www.sportina.si

Trgovine Esprit najdete v naslednjih krajih po Sloveniji:
Ljubljana in Celje.
Seznam prodajnih mest na www.sportina.si

SPORTINA Bled, d. o. o, Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce

Marx, Tom Tailor, Tom Tailor Denim, Morgan,
Esprit, EDC by Esprit, Superdry, Superga

SPORTINA Bled, d. o. o, Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce

za izbrane blagovne znamke

SPORTINA Bled, d. o. o, Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce

XYZ Premium Fashion Store, Citypark, Ljubljana
XYZ Studio, Citycenter, Celje
Superdry, Europark, Maribor

XYZ Premium Fashion Store, Citypark, Ljubljana
XYZ Studio, Citycenter, Celje

40% POPUST

SPORTINA Bled, d. o. o, Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce

SPORTINA Bled, d. o. o, Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce

Samo za imetnike Diners Club kartice se praznično obdarovanje letos prične že danes
z ekskluzivno ugodnostjo, ki jo lahko izkoristite od 1. do 31. decembra 2017.

DC Info & Ugodnosti

Mesečno glasilo za člane kluba, št. 51, december 2017
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 5617 800,
www.dinersclub.si

PLAČILO
NA OBROKE
Hitro in enostavno!
OMOGOČA: Erste

Card d.o.o.

Kako lahko kupim vinjeto in jo odplačujem v več obrokih?
Postopek je povsem preprost in je podoben nakupu v spletni trgovini.
1. KORAK

2. KORAK

3. KORAK

4. KORAK

Kupite vinjeto in jo
plačajte s kartico
Diners Club.

V treh dneh obiščite
spletno stran
www.dcstore.si.

Izpolnite zahtevek
za prenos plačila na
obročno odplačevanje.

Navedite želeno število
obrokov in kliknite gumb
Pošlji.

Obiščite www.dcstore.si.

Nagradni program Diners Cluba

Koliko daril še potrebujete?
Seznam vaših obdarovancev je dolg, vi pa še vedno nimate prave ideje, s čim bi jih razveselili v tem najbolj prazničnem in veselem
obdobju leta. Kot vedno vas lahko iz zagate reši vaša kartica Diners Club.
Nagradne točke, ki ste jih pridobili s celoletno uporabo svoje kartice, vam omogočajo številne
ugodnosti in prihranke. Zagotovo boste v Nagradnem programu Diners Cluba našli
primerno darilo za svojo družino, prijatelje, poslovne partnerje in – zase.
Ugodnosti nagradnega programa bodo pripomogle
k bolj ekonomični porabi vašega družinskega proračuna. Bone in kupone lahko naročite prek spletnega kataloga na katalog.dinersclub.si. Da je
vse še lažje in dostopnejše, lahko zdaj številne
nagrade naročate tudi po mobilnem telefonu
na mobilnem portalu m.dinersclub.si.
Imate še kakšno vprašanje? Pokličite nas
na 01 561 79 30 ali nam pišite na
nagradni@erstecard.si.
Ne pozabite, da se le pri Diners Clubu
popusti seštevajo.

