Mesečno glasilo za člane kluba, št. 58, julij 2018
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana

Mobilna vizitka
vse ugodnosti vaše kartice
Diners Club na mobilnem
telefonu.

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

Želimo vam nepozabne počitnice
Začelo se je za marsikoga težko pričakovano obdobje leta, v
katerem za trenutek ali dva pozabimo na vse obveznosti, povezane
z zasebnim in poslovnim življenjem. Dnevi so daljši, njihova toplina
in svetlost pa nas kar silita ven, na morje, obrežja rek, na ulice in trge
domačih in bližnjih mest. Začela se je kopalna sezona, na prostem
že potekajo različni festivali, ki vabijo s pestrim programom, svoje
žare ste že nekajkrat zakurili in na dobrote domačih mojstrov
povabili sosede, prijatelje, sorodnike.
Od maja traja tudi sezona porok; marsikoga muči misel, kaj kupiti
srečnemu paru, da jima bo olajšalo skupno življenje, ali pa ga vsaj
malo začinilo. Kdor se še ni odločil za destinacijo poletnega oddiha,
najbrž mrzlično lista po katalogih in brska po spletnih straneh ter
išče kakšno ugodno in zanimivo ponudbo.
K sreči je tukaj Diners Club, ki vas s pomočjo svojih partnerjev in

programov rešuje iz zagat, razveseljuje z vedno novimi
ponudbami, osrečuje z različnimi možnostmi, zaradi katerih vaša
kartica Diners Club ni le plačilno sredstvo, ampak način, kako si
olajšati vsakodnevno rutino, jo nadgraditi z nečim vrednejšim ali si
v njej izpolniti kakšno skrito in na videz nedosegljivo željo.
Želimo vam obilo veselih in sproščenih trenutkov.

Podarite darilo, ki je lahko večno!
Priporočite kartico Diners Club. Prav vsak na novo pridobljeni član
Diners Cluba pa prejme enoletno brezplačno članarino.
Še namig – novi član je lahko vaš partner, sorodnik ali pa tašča
in tast. S kartico Diners Club, ki omogoča nakupe na obroke v
Sloveniji in tujini, ga boste zanesljivo razveselili.

AKCIJA:

Priporočite kartico Diners Club
Vaše ime in priimek/imetnik kartice:

Podatki o novem članu

ČNA
BREZPLAINA*
R
ČLANA

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

Zadnje štiri številke na kartici Diners Club:

Ime in priimek:
E-naslov:

Izpolnjeno prijavnico izrežite in pošljite: po pošti na
naslov Erste Card, d. o. o., Dunajska cesta 129, 1000
Ljubljana (Sektor prodaje članstva) oziroma jo predajte
osebno na sedežu podjetja ali skenirano pošljite po
elektronski pošti na naslov prijavnica@erstecard.si.
*Ugodnost velja za nove člane ob prvi včlanitvi. Akcije se med seboj izključujejo.

Tel., GSM:
G0001

Podpis
priporočenca:
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 navedenih kontaktnih podatkov z namenom
posredovanja pojasnil o ponudbi Erste Carda, d. o. o. Akcije se med seboj izključujejo.

Popestrite si poletje z Ljubljana Festivalom
Ljubljana Festival je največji, najstarejši in eden najpomembnejših festivalov
tako v Sloveniji in širši regiji. V svoji več kot 65-letni zgodovini je postal
nepogrešljivi del ponudbe poletne Ljubljane; za mnoge njene prebivalke
in prebivalce, pa tudi redne obiskovalce in obiskovalke iz drugih krajev
Slovenije ter bližnjih in daljnih držav, je postal način preživljanja poletnih
počitnic. S svojim barvitim kozmopolitskim duhom pripomore k energičnosti
slovenskega glavnega mesta, ki velja za eno najbolj živahnih mest v Evropi.
Več informacij na www.ljubljanafestival.si

Posebna ugodnost za člane Diners Cluba velja od
30. 6. do 7. 9. 2018:
• Pri nakupu nad 100 evrov možnost plačila na 3 obroke.
• 10 % popusta* za dve vstopnici na prireditev. Ne velja na dan
prireditve.
*Popusti ne veljajo za koncert Vlada Kreslina, Petra Benca, Dance amore in muzikal Briljantina.

HOTEL TAMARIS *** Baška, Croatia
Dobrodošli v družinskem hotelu Tamaris. Ta je na sami plaži Baške,
ene najlepših jadranskih plaž. S pogledom na kristalno čisto morje,
obkrožen z mediteranskim rastlinjem, se zlije v slikovit pogled
na Baško. Gostom ponuja intimno vzdušje z zasebnim bazenom
in območjem za sončenje. Ohranjena kulturna tradicija, bogata
gastronomska ponudba ter objekti za počitek, zabavo in rekreacijo
so pri roki.

Posebna ugodnost za člane Diners Cluba:
• 20 % POPUSTA/osebo v septembru 2018.
Za več informacij in rezervacijo pokličite tel.št.: +385 51 864 200,
GSM: +385 91 567 5751 ali pišite na info@baska-tamaris.com
www.baska-tamaris.com

Nagradni program Diners Cluba

Osvežite se s prihranki in ugodnostmi
Izkoristite prihranke pri naših poslovnih parnerjih
Prihranite lahko tudi več kot 900 EUR letno.
Celotno ponudbo si oglejte na:
https://katalog.dinersclub.si ali pa v brskalnik svojega
mobilnega telefona vtipkajte m.dinersclub.si
Ne pozabite, popusti veljajo tudi na akcijske cene.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki
01 561 7930 in elektronskem naslovu
nagradni@erstecard.si

Kako do mobilnega
prihranka?
1. V brskalnik svojega GSM
vnesite naslov m.dinersclub.si
2. Opravite prijavo v mobilni
katalog z uporabniškim
imenom in geslom, ki ga
že uporabljate za On-line
storitve
3. Izberite kartico, s katere
boste unovčili nagradne točke
4. Izberite prihranek in takoj
naročite nagrado.

