Mobilna vizitka
vse ugodnosti vaše kartice
Diners Club na mobilnem
telefonu.
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DC Info & Ugodnosti
Za nami je čudovit oktober in upamo, da ste ga lepo izkoristili. Čeprav prihajajo krajši dnevi,
pa ima november tudi svoje lepe strani. Da bo prehod v zimo čim bolj prijeten, smo za vas, v
sodelovanju z našimi partnerji, pripravili veliko ugodnosti.
Zakaj ne bi za martinovo skočili na obalo in se pogostili v restavraciji SAVOR v Kopru, saj
so za vse lastnike kartice Diners Club so pripravili posebne ugodnosti. Za lepšo kožo in
prijetno počutje bodo poskrbeli v kozmetičnem salonu LNC. Spletni nakupi kozmetike bodo
novembra s kartico Diners Club veliko bolj ugodni na spletnem portalu Spletična. Če se želite
izogniti decembrski gneči in stresu pri nakupovanju daril, obiščite RR Selection in izkoristite
novembrske ugodnosti.
Še vedno pa ostaja naš najljubši dan v tednu torek, D-TOREK. To je dan, v katerem pri vseh
naših izbranih partnerji prejmete različne ugodnosti in popuste. Prepričani smo, da ga boste
vzljubili tudi vi.

10% POPUSTA
ZA NEGO OBRAZA IN
LASIŠČA S KISIKOM

NARAVNA AKTIVACIJA CELIC
Salon LuxuryB • Mariborska cesta 86 • 3000 Celje
Tel: 0599 498 45 • 041 422 445 • E-Mail: salon@luxuryb.si

www.luxuryb.si

pri plačilu s kartico Diners Club

Znižajte si
dohodnino z
varčevanjem
za dodatno
pokojnino.
Plačilo premije tudi na obroke s
kartico Diners Club.

www.pokojnina.si
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D-POPUSTI so na D-TOREK
Drugi torek v mesecu je dan, ki si ga morate označiti z rdečo.
To je dan posebnih popustov in ugodnosti, ki vam jih le ob plačilu s
kartico Diners Club omogočajo različna prodajna mesta.
Katera so to, izveste na: www.dugodnosti.si.
Pripravite nakupovalni seznam in si privoščite svoje najljubše izdelke.
Ne pozabite – drugi torek v mesecu je D–DAN
za D–POPUSTE.
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Ugodnost za
imetnike kartice
Diners Club.

www.rrselection.com

Ob plačilu s kartico Diners Club prejmete 10 % popusta za celoten nakup.
Ujemite priložnost na www.rrselection.com. Popust se obračuna na koncu pri izbiri plačila s kartico Diners Club, akcija velja do 31. 12. 2018

Koper, biser umetnosti, mesto, kjer
se labirint ozkih uličic odpira v trge
s čudovitimi palačami v beneškem
slogu, je kraj, kjer je dobro počutje
doma in kjer morje spremlja čute na
vsakem koraku.
Prav na stiku starega mesta in morja
stoji restavracija SAVOR s pogledom
na osrednjo koprsko kopališče.
Tu se sadovi rodovitne istrske zemlje
združijo z bogastvom, ki ga ponuja
morje, naši kuharji pa iz danega
ustvarjajo kulinarične kreacije v
popolnem ravnovesju med sodobnim
in tradicionalnim.
Ni naključje, da je ta nova združitev
med okusi morja in darovi zemlje
imenovana “Savor”, saj “savor” v več
jezikih pomeni okus ali užitek v hrani
ali vonj nečesa dobrega.

Posebna ugodnost: 10% popust na celotno ponudbo,
ob plačilu s kartico Diners Club
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