
DAN NAJBOLJŠIH POPUSTOV

Vse dni v mesecu je pametno plačevati s kartico Diners Club SVIZ, na D-Torek pa bi 
bilo karkoli drugega povsem noro! Ste pripravljeni na naslednji D-Torek? 
Izjemni popusti vas čakajo pri 24 partnerjih širom Slovenije, zato se prepričajte, da 
imate čarobno paličico - kartico Diners Club SVIZ, seveda - vedno s seboj!

Vse tisto, o čemer potihem sanjate, si morda lahko privoščite ravno na D-Torek:
https://www.dinersclub.si/si/d-torek

Ne zamudi najboljših popustov, naroči svojo 

kartico Diners Club SVIZ še danes!

Prvo leto vas nagradimo z brezplačno članarino*!

ŽELIM KARTICO 
DINERS CLUB SVIZ

15% popusta na vso 
ponudbo

15 % popust na vso ponudbo po rednih 
cenah v trgovinah BAGS&MORE. 

Promocijske akcije in popusti se ne 
seštevajo.

VEČ

15% popusta na vso 
ponudbo

15 % popust na vso ponudbo po rednih 
cenah v trgovinah OFFICE&MORE. 
Promocijske akcije in popusti se ne 

seštevajo.

VEČ

20% popusta na 
določeno ponudbo

Koda za popust: BraavaJetm6D . Popust 
lahko uveljavite ob nakupu robotskega 
pomivalca tal iRobot® Braava jet™ m6 
(m6134) s kartico Diners Club. Popust 

velja v salonu iRobot ali v spletni trgovini 
irobot.si. Popust ne velja na izdelke iz 

odprodaje (Outlet).

VEČ

15% popusta na vso 
ponudbo

15 % popust na vso ponudbo po 
rednih cenah. Akcije in popusti se 

izključujejo.

VEČ

10% popusta na 
določeno ponudbo

10 % na vso ponudbo z izjemo nakupa kuhinj. 
Popust velja tudi za spletni nakup. Koda za 
spletni popust: DINERS10 . Popust veljajo 

na novo sklenjena naročila in ga ni mogoče 
upoštevati pri že sklenjenih naročilih, nakupu 
kuhinj in se obračuna glede na maloprodajni 
cenik v skladu s prodajnimi pogoji Lesnine.

VEČ

20% popusta na 
vso ponudbo

20 % na vso ponudbo ob nakupu dveh 
in več artiklov. Akcije se med seboj ne 
seštevajo. Popust ne velja ob nakupu 

vrednostnih kartic.

VEČ

15% popusta na vso 
ponudbo

15 % popusta ob nakupu nad 45 EUR. 
Koda za unovčitev popusta: DINERS-SPL15 . 
V spletni trgovini Spleticna.si lahko najdete 

ogromno ponudbo različnih izdelkov, saj imajo 
na zalogi več kot 500 blagovnih znamk. Koda 
velja tudi na ŽE ZNIŽANE izdelke, NE VELJA 

na FOREO izdelke in darilne bone.

VEČ

15% popusta na 
določeno ponudbo

15 % na novo kolekcijo.
Popust lahko uveljavite v trgovinah 365 

(Europark Maribor, Citycenter Celje, 
Citypark Ljubljana in Aleja Ljubljana).

Akcije se ne seštevajo. Akcija izključuje 
darilne bone in darilne kartice.

VEČ

20% popusta na 
določeno ponudbo

20 % popust pri plačilu Kavalovih Darilnih 
Bonov. Popust velja tudi za spletni nakup. 

Koda za spletni popust: ERSTE Diners . 
Popust ni obračunan samodejno, zato 
opozorite prodajalca pred plačilom.

VEČ

15% popusta na 
določeno ponudbo

15 % na novo kolekcijo. Izkoristite popust 
v trgovini TOMMY HILFIGER Aleja 

Ljubljana. Akcije se ne seštevajo. Akcija 
izključuje darilne bone in darilne kartice.

VEČ

15% popusta na 
določeno ponudbo

15 % na novo kolekcijo. Izkoristite popust 
v trgovini GUESS JEANS Citypark 

Ljubljana. Akcije se ne seštevajo. Akcija 
izključuje darilne bone in darilne kartice.

VEČ

15% popusta na 
določeno ponudbo

15 % na novo kolekcijo. Izkoristite popust 
v trgovini REPLAY Citypark Ljubljana.
Akcije se ne seštevajo. Akcija izključuje 

darilne bone in darilne kartice.

VEČ

15% popusta na 
določeno ponudbo

15 % na novo kolekcijo. Izkoristite popust 
v trgovini CALVIN KLEIN UNDERWEAR 

Citypark Ljubljana. Akcije se ne seštevajo. 
Akcija izključuje darilne bone in darilne 

kartice.

VEČ

10% popusta na 
vso ponudbo

10 % na vse.*
*Akcije se izključujejo, popusti se ne 

seštevajo.

VEČ

10% popusta na 
vso ponudbo

10 % popusta na vse redne cene pri 
plačilu s kartico Diners Club. Popust ni 
obračunan samodejno, zato opozorite 

prodajalca pred plačilom. Popusti se med 
seboj ne seštevajo, akcije se izključujejo. 

Koda za spletni popust: DTOREK22

VEČ

15% popusta na 
določeno ponudbo

15 % ob nakupu nad 50 EUR. Popust velja za 
vse izdelke v redni prodaji, pri čemer se popusti, 

akcije in darila izključujejo. Popusti in druge 
ugodnosti se ne seštevajo. Akcijska ponudba ne 
velja za pravne osebe. Ne velja v spletni trgovini 

ter na prodajnih mestih Nama, Maxi in Müller.

VEČ

do 15% popusta na 
določeno ponudbo

10 % za vsak nakup oziroma 15 % ob 
nakupu dveh kosov ali več. Popust velja 

samo za oblačila, obutev in modne 
dodatke v redni prodaji. Popusti, akcije 
in darila se izključujejo. Popusti in druge 

ugodnosti se ne seštevajo. Akcijska 
ponudba ne velja za pravne osebe.

VEČ

20% popusta na 
vso ponudbo

20 % na vso ponudbo. Popust velja tudi 
za spletni nakup. Koda za spletni popust: 

DINERS20 . Popusti se med seboj ne 
seštevajo, Akcija velja do razprodaje 

zalog.

VEČ

10% popusta na 
vso ponudbo

10 % popusta na celoten nakup ob 
plačilu s kartico Diners Club. Popust ni 
obračunan samodejno. Kupec je dolžan 

opozoriti blagajnika na koriščenje 
ugodnosti ter plačilo nakupa opraviti s 

kartico Diners Club. 

VEČ

10% popusta na 
vso ponudbo

10 % popusta na celoten nakup ob 
plačilu s kartico Diners Club. Popust ni 
obračunan samodejno, zato opozorite 

svetovalko pred plačilom.

VEČ

15% popusta na vso 
ponudbo

15 % popusta na vse redne cene ob plačilu s 
kartico Diners Club. Akcija ne velja za: Cybex 
Platinum, Frida, UPPAbaby in Mast, začetne 

mlečne formule, za plačilo darilnih kartic 
in storitev in za izdelke v aktualnih akcijah, 

klubskih akcijah z bonusi in ostalih promocijah 
ter za izdelke s popustom.

VEČ

15% popusta na vso 
ponudbo

15 % popusta na vse redne cene ob plačilu s 
kartico Diners Club. Akcija ne velja za: Cybex 
Platinum, Frida, UPPAbaby in Mast, začetne 

mlečne formule, za plačilo darilnih kartic 
in storitev in za izdelke v aktualnih akcijah, 

klubskih akcijah z bonusi in ostalih promocijah 
ter za izdelke s popustom. Velja za izdelke 

na zalogi. Zaloga po trgovinah je različna, vsi 
izdelki niso na voljo v vseh trgovinah.

VEČ

10% popusta na 
določeno ponudbo

10 % popusta na en izdelek po lastni izbiri*. 
*Popust velja na en izdelek oz. eno pakiranje 

po redni ceni po izbiri kupca. Akcije se 
med seboj ne seštevajo oz. se med seboj 

izključujejo. Popust velja za trgovsko blago in 
ne velja za storitve, izdelke blagovnih znamk 

Dyson, Miele, Liebherr, iRobot, Electrolux bela 
tehnika, tobačne izdelke, mobilne in darilne 

kartice Merkur. 

VEČ

10% popusta na 
določeno ponudbo

10 % popusta velja za nakup 
gospodinjskih aparatov v salonih 

GA+kuhinje. Akcija ne velja na spletne 
cene in aparate znamke Miele in Bora. 

Akcije se med seboj izključujejo.

VEČ

Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 

10% popusta na 
določeno ponudbo

Popust velja drugi torek v mesecu ob plačilu s 
kartico Diners Club. Termini veljavnosti so objavljeni 
tudi na dugodnosti.si. Popust velja na vse izdelke v 

poslovalnicah Müller v Sloveniji ob enkratnem nakupu 
v količinah za potrebe gospodinjstva in ga ni mogoče 

kombinirati z drugimi kuponi ali akcijami. Popust 
ne velja ob nakupu začetnega mleka/formule za 

dojenčke, darilnih kartic, knjig, tablic, igralnih konzol / 
VR očal, foto storitev ter ostalih izdelkov z zavezujočo 

prodajno ceno. Izplačilo v gotovini ni mogoče. 
Popusti se ne seštevajo in akcije se izključujejo.

VEČ
* Brezplačna članarina velja za nove člane Diners Cluba ob prvi včlanitvi.

https://izberikartico.si/svizc757
https://izberikartico.si/svizc757
https://bagsandmore.si/
https://officeandmore.si/
https://www.irobot.si/robotski-pomivalci-in-cistilci/braava-jet-m6134.html?utm_source=Dtorek
https://www.toko.si/
https://www.xxxlesnina.si/
https://www.humanic.net/si
https://www.spleticna.si/?utm_source=diners&utm_medium=promo_code&utm_campaign=D-torek-15above45&utm_content=01072022
https://365fashion.si/
https://m.enjoi.si/eshopk
https://365fashion.si/
https://365fashion.si/
https://365fashion.si/
https://365fashion.si/
https://www.clarus.si/
https://www.mrpet.si/
https://si.loccitane.com/
https://issuu.com/weekendmaxmara/docs/mmw_ss22_layout_digital_sp_2381972e544adc
https://toper.si/
https://www.tus.si/
https://www.tusdrogerija.si/
https://www.babycenter.si/
https://www.pikapolonica.si/
https://www.merkur.si/
https://www.ga-kuhinje.si/
https://www.mueller.si/letaki-in-revije/

