
Poletje je tu! 
Podarjamo 2000 € za nora doživetja.

Do hude nagrade z nakupi na obroke
Izboljšajte svoje možnosti za izjemne užitke tega poletja s kar 2000 €, in sicer tako, da med 1. julijem in 
15. avgustom opravite najmanj en nakup na obroke v vrednosti 200 € ali več. 
Saj veste, pri Dinersu se nakupi na obroke vedno splačajo. Sodelujte v bogati nagradni igri in zmagajte.

Glavne prednosti nakupov na obroke so:
– Ugodna razporeditev večjih nakupov na manjše zneske.
– Nakupovanje do 24 obrokov doma, v tujini pa do 12 obrokov.
– Brezskrbno kupovanje na obroke tudi na spletu.

Držimo pesti, da bo žreb za vas uspešen.

Žrebanje dobitnika bo 19. 8. 2016. Pravila nagradne igre preverite na www.dinersclub.si.

Poravnamo 

račun v višini

2.000€



www.zvd.si
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Mesečno glasilo za člane kluba, št. 34, julij 2016
Izdajatelj: Erste Card d. o. o., Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana 

Ime in priimek priporočitelja/imetnika kartice:                                                            

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

C952

Izpolnite:

Izpolnjeno prijavnico 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 Erste 
Card, d. o. o., ali skenirano pošljite po elektronski pošti na 
naslov prijavnica@erstecard.si.

Ime in priimek:

Elektronski naslov:

Tel., GSM:

S podpisom soglašam da podjetje Erste Card d. o. o., z menoj vzpostavi stik preko navedenih 
kontaktnih podatkov z namenom posredovanja pojasnil o ponudbi Erste Card d. o. o.. 

Zadnje štiri številke na kartici Diners Club:

Priporočite kartico Diners Club, se splača.
Več članov, kot jih boste priporočili, več nagrad boste dobili.

Za vsakega priporočenega člana, ki aktivira kartico, prejmete darilno kartico Spar 
v vrednosti 20 EUR. Vaš priporočeni partner, prijatelj ali znanec pa prejme svojo 
darilno kartico Spar v vrednosti 20 EUR.

Podpis 
priporočenca:     

DC Info & Ugodnosti

www.dinersclub.si 
tel.: 01 5617 800



Preizkusite PREMIUM udobje! 
Prvo leto brezplačno. 

• 1 leto brezplačno vodenje Udobnega Zlatega računa
• 1 leto brezplačno plačevanje prek direktne obremenitve SEPA DD  
• brezplačna otvoritev dostopa do elektronske banke Net.Stik 
• brezplačen generator enkratnih gesel - tablica za dostop do Net.Stik-a
• 50 % nižji stroški odobritve kredit

* Pogoji za koriščenje posebne ponudbe: otvoritev Udobnega Zlatega računa, imetništvo Diners Club kartice, prenos plače, otvoritev elektronske banke Net.Stik, stranka ne sme imeti trans. računa v banki Sparkasse vsaj 2 
meseca pred otvoritvijo trans. računa. V primeru koriščenja ugodnosti za kredit, le to ne velja za poplačila obstoječih kreditov pri banki Sparkasse. Min. stroški odobritve ne veljajo za zelene kredite in druge vrste posebnih 
akcij. Akcija traja do 31. 8. 2016. Za dodatne informacije pokličite 01 583 66 66.  

Hotel Park Ljubljana d.o.o., Tabor 9, 1000 Ljubljana, Slovenia 

T: +386 1 300 2500 | F: +386 1 433 05 46 

info@hotelpark.si | www.hotelpark.si 

Najbolj urbani in zeleni hotel v središču Ljubljane 

 ZA LASTNIKE  KARTICE! 
OB NAKUPU ENE SLADICE Z DINERS KARTICO, JE DRUGA SLADICA GRATIS! 

Akcija velja le ob nakupu z Diners kartico, ter samo v Juliju ter Avgustu 2016. 

Obiščite spletno stran g24.si in osvojite brezplačno zavarovanje Generali G24. Le nekaj 
podatkov in malo sreče vas loči od brezplačnega zavarovanja Generali G24. Sodelujte, mi pa 
držimo pesti, da vam bo žreb naklonjen. Pravila nagradne igre preverite na g24.si.



Dinersovi popusti in ugodnosti na Hrvaškem
Naj bo to poletje vaše. Prepustite se nežnim sončnim žarkom in toplemu morju. Pustite skrbi doma in uživajte v sproščenosti 
lepih trenutkov. Če boste dopustovali v sosednji Hrvaški, je dobro vedeti, da lahko s kartico Diners Club plačate cestnino, 
vstopnico za trajekt Jadrolinije, privez v marinah vzdolž hrvaške obale (v katerih, preverite na www.aci.hr) ali kupite časopis 
na prodajnih mestih Tiska. 

Poleg tega vam kartica Diners Club omogoča popuste prav vsak dan v tednu. Prelistajte brošuro Dinersovi popusti in ugodnosti na 
Hrvaškem, ki jo najdete na naši spletni strani www.dinersclub.si, in načrtujte svoje nakupe vnaprej. 

Najboljša kartica za poletno potepanje!
Dopust se začenja – zdaj! Da bi se popolnoma spočili od vsakdanjega 
življenja, se je dobro organizirati pravočasno. Pri tem vam pomaga vaša 
kartica Diners Club.

Nekaj njenih glavnih prednosti:

Privoščite si več z obroki doma, po svetu in na spletu:

– Nakup na do 24 obrokov v Sloveniji – preprosto, brez 
dodatne dokumentacije, s prilagojenim limitom porabe.
– Nakup na do 12 obrokov v tujini – nakup na obroke v 
tujini opravite v treh preprostih korakih (več na 
www.dinersclub.si).

Vedno na tekočem, kaj se dogaja z vašo kartico – varnostni SMS: 

vklopite posebno storitev Varnostni SMS na svojih On-
line storitvah, ki vas ob plačilu s kartico Diners Club takoj 
obvesti o opravljenem nakupu. Če transakcije niste opravili 
vi, imate v SMS-sporočilu telefonsko številko 01 561 
7913 našega avtorizacijskega centra (24/7), ki bo poskrbel 
za nadaljnje ukrepe.

Ker se zavedamo, da je vaš čas dragocen:

so vam na voljo varne in zanesljive On-line storitve, ki vam 
omogočajo nadzor nad porabo, pregled dnevne, tedenske 
in mesečne porabe. Tako ste lahko vedno na tekočem s 
svojo porabo in računi, res kadarkoli in kjerkoli. 24/7 vam je 
na voljo naš avtorizacijski center na telefonski številki 
01 561 7913, da poskrbi za vse, kar je povezano s kartico.

Diners Club letališki saloni:

ko se boste potepali po svetu z letali, ne pozabite, da vam 
vaša kartica Diners Club omogoča brezplačen* vstop v več 
kot 600 Diners Club letaliških salonov po vsem svetu, tudi na 
Brniku. Saloni vam omogočajo udobno namestitev, osvežitev 
s pijačo in prigrizki ter brezplačno internetno povezavo.

Želimo vam veliko poletnih užitkov.
Celotna ekipa Erste Carda

*Pogoji za pridobitev prostega vstopa v letališke salone so določeni v Pogojih za uporabo dodatne 
ugodnosti imetnikov kartic Diners Club – vstop v letališke salone.

Vklopite

varnostni SMS, 

saj je storitev 

julija in avgusta 

brezplačna!


