DARILNI
BON

20€

na
Brezpalarična*
član

Juhu, počitnice so tu - kartica Diners Club SVIZ brez članarine
Člani SVIZ-a imate že vrsto let možnost naročiti kartico Diners Club, ki je za vas prvo leto brezplačna*.

Diners Club SVIZ, več kot kartica
Zakaj je pametno s seboj nositi kartico Diners Club SVIZ? Morda ravno razmišljate o nakupu nove opreme za kampiranje
ali o pavšalnem najemu parcele v kampu, a je strošek za enkratno plačilo prevelik?
Kaj pa plačilo hotela ali najema mobilne hišice - bi tudi ta strošek radi razdelili na obroke?
S kartico Diners Club SVIZ lahko plačilo v trgovinah po Sloveniji razdelite na 36 obrokov, podobno pa plačila v tujini lahko
razdelite na 12 obrokov. Tako strošek nakupa preprosto porazdelite na daljše časovno obdobje. Za to ne potrebujete
nobene dodatne dokumentacije, zamenjave banke, potrdil o plači in podobnih formalnosti.
Kartica Diners Club SVIZ je edina kartica, ki vam poleg mesečnega okvira porabe za vsakodnevne nakupe omogoča tudi
ločen limit za nakup na obroke.
Posebnost za letošnji dopust, ko boste večji del plačila plačali s turističnimi boni, je ta, da boste lahko razliko preprosto
doplačali kar s kartico Diners Club SVIZ.
Vsi zvesti uporabniki kartice Diners Club SVIZ lahko poleg naštetega koristite tudi ugodnosti iz Nagradnega programa
Diners Club, s katerim lahko v enem letu prihranite celo 900 €!
Naročite kartico sedaj in izkoristite posebne ugodnosti za imetnike kartice Diners Club SVIZ!
* Brezplačna članarina velja za nove člane ob prvi včlanitvi. Akcije se med seboj izključujejo.

Naročite si svojo kartico

Posebne ugodnosti za člane sindikata:

Oddih
na Krvavcu
POSEBNA PONUDBA ZA IMETNIKE K ARTICE DINERS CLUB:
VEČDNEVNI ODDIH V HOTELU KRVAVEC ALI APARTMAJSKI HIŠI MUŠTRINKA
Hotel Krvavec je najvišje ležeči hotel v Sloveniji (1600 mnv) in s svojo edinstveno lokacijo nudi idealen pobeg od stresnega vsakdana. Apartmajska hiša
Muštrinka je idlilična hiša s petimi apartmaji približno 150 metrov pod Hotelom Krvavec.
Ugodnost ob plačilu z Diners kartico: 10 % popust na redne cene nastanitve (z zajtrkom ali polpenzionom) v Hotelu Krvavec ali Apartmajski hiši
Muštrinka; veljavno tudi na Aktivni paket. Ugodnosti veljajo na redne cene iz ponudbe RTC Krvavec d.o.o. za izbrane člane Diners Cluba ob plačilu z Diners
kartico, popusti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost: junij, julij in avgust 2020. Informacije: RTC Krvavec d.o.o., Grad 76, Cerklje na Gorenjskem;
www.rtc-krvavec.si, booking@rtc-krvavec.si, 051 350 830.

Obišči
Krvavec
POSEBNA PONUDBA ZA IMETNIKE K ARTICE DINERS CLUB: 15 % POPUST NA
INDIVIDUALNO VOZOVNICO ZA KABINSKO ŽIČNICO ALI POLETNI PARK 7 AKTIVNOSTI
Krvavec s svojo lego in nadmorsko višino v poletnem času nudi hiter umik iz vročega poletnega mestnega vrveža k zmernim temperaturam svežega
gorskega zraka, kamor se je najlepše povzpeti s kabinsko žičnico. Poletni park Krvavec z aktivnimi doživetji ponuja možnost igre, aktivnega preživljanja
prostega časa in celodnevne zabave na prostem. Vključuje kar 7 različnih outdoor aktivnosti, ki se med seboj dopolnjujejo in tako v enem dnevu doživite
prav vse. Vključene aktivnosti: plezalno pustolovski park, slackline, trampolini, frizbi golf, plezalni stolp, lokostrelstvo in spust s tubo.
Ugodnosti veljajo na redne cene iz ponudbe RTC Krvavec d.o.o. za izbrane člane Diners Cluba ob plačilu z Diners kartico, popusti se med seboj ne seštevajo.
Veljavnost: junij, julij in avgust 2020. Informacije: RTC Krvavec d.o.o., Grad 76, Cerklje na Gorenjskem; www.rtc-krvavec.si, booking@rtc-krvavec.si, 051 350 830.

Opremite svoj dom z vrhunskimi, modularnimi
sedežnimi garniturami FEYDOM.

Izkoristite 15 % popust

in brezplačno dostavo v Sloveniji na celotno ponudbo
FEYDOM sedežnih garnitur ob plačilu s kartico Diners
Club SVIZ do 31. 8. 2020. Nakup lahko opravite v
poslovalnici na Tavčarjevi 1 v Ljubljani.
Ugodnost se ne sešteva z drugimi ugodnostmi.

