
Posebna ponudba za člane sindikata
Olajšate si plačilo počitnic s kartico Diners Club in ga razdelite na obroke.

Nagradimo vas z enoletno brezplačno članarino* in posebnimi ugodnostmi**, ki so jih prav za vas 

pripravili naši izbrani partnerji.

Prednosti kartice Diners Club:

ŽELIM KARTICO DINERS CLUB

BREZPLAČNA 

ČLANARINA*

+ POSEBNE 

POČITNIŠKE 

UGODNOSTI**

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

Za pridobitev kartice vam ni treba 
menjati banke.

Dva ločena limita
Kartica Diners Club je edina kartica, ki 
vam poleg mesečnega okvira porabe za 
vsakodnevne nakupe omogoča tudi ločen 
limit za nakup na obroke: v Sloveniji na do 36 
obrokov, v tujini na do 12 obrokov. Ob nakupu 
nad 100 eur plačilo preprosto v treh korakih s 
poslanim SMS sporočilom razdelite na želeno 
število obrokov. Podrobnosti najdete na 
https://dinersclub.si/si/diners-club-obroki-tujina 

Letališki saloni
Vstop v več kot 1000 letaliških salonov    
po svetu.
Več na www.dinersclub.si/si/letaliski-saloni

D-TOREK
Popusti na prodajnih mestih.
Več na www.dinersclub.si/si/d-torek

Še nimate kartice Diners Club?
Pridobite jo enostavno s klikom na gumb spodaj!

Za več informacij nam pišete na prijavnica@erstecard.si ali pokličite na 01 5617 800.

*Brezplačna članarina velja za prvo leto članstva v Diners Clubu za nove člane ob prvi včlanitvi v Diners Club.

** Izkoristite dodatne ugodnosti za člane sindikatov ob plačilu s kartico Diners Club na prodajnih mestih.

Dodatne ugodnosti** za člane sindikatov ob plačilu s kartico Diners Club na 
prodajnih mestih:

Posebna ugodnost samo za imetnike 
kartice Diners Club:

- 5 % popust na celotno ponudbo počitnic  
   na Jadranu, ob bivanju vsaj 5 noči.

- 7 % popust na celotno ponudbo 
  počitnic na Mediteranu.

Rezervacije in dodatne informacije: 
booking@kompas.si ali 01 2006 111

Turistična agencija Kompas, d. o. o.
www.kompas.si

Popusti veljajo za vse nove rezervacije, opravljene v obdobju od 1. 5. 2022 do 30. 5. 2022 za poletne počitnice v obdobju 
bivanja med 1. 6. in 1. 9. 2022.

-7%do

Posebna ugodnost samo za imetnike 
kartice Diners Club:

- 10 % popust ob najemu avtodoma.

Prevzem in vračila avtodoma na naslovu: 

Nuvision, d.o.o., Ždinja vas 35, 

8000 Novo mesto.

Tel.: 041 886 484, info@nuvision.si

Akcija traja do konec leta 2022.

Nuvision - počitnice z avtodomom
https://avtodom-slo.si

-10%
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Posebna ugodnost samo za imetnike 
kartice Diners Club:

- 10 % popust na celoten potovalni
   program - na artikle z redno ceno.

Akcija velja od 1. maja do 31. avgusta 2022,
v fizičnih trgovinah in na spletu 
www.toko.si s kodo DINERS10.

Samsonite, Toko
www.toko.si

-10%
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Posebna ugodnost samo za imetnike 
kartice Diners Club:

- 10 % popust na Prleški Gurme paket.

Paket vključuje: 3x nočitev v dvoposteljni 

sobi v Hotelu ali Hotelskem naselju Zeleni 

gaj*** ... Celoten paket najdete na:

https://www.terme-banovci.si/sl/

packages/zlata-jesen.html

Terme Banovci
www.terme-banovci.si

-10%

Akcija velja od 7. 3. 2022 do 22. 12. 2022 v Hotelu ali Hotelskem naselju Zeleni gaj (izvzeti termin 11. 11. do 14. 11. 2022).

Posebna ugodnost samo za člane 
kartice Diners Club:

- 25 EUR popusta na osebo za Poletni 

  aktivni klub na prelepi Omiški Rivieri.

Redna cena: 477 EUR. 

Akcija velja od 2. 7. do 9. 7. 2022.

GSM: 040 688 488

Cena vključuje: »welcome drink«, sladko dobrodošlico, prevoz 
s turističnim avtobusom, 7-dnevni polpenzion (samopostrežni 
zajtrk in strežena večerja – ob večerji je vključena tudi 
pijača), ogled mesta Omiš z lokalnim vodnikom, ogled oljarne 
in degustacija olivnega olja, izlet v neznano, animacijo, 
organizacijo, turističnega spremljevalca in DDV.

SARDINIJA (20. 9.-28. 9. 2022)

Za člane Diners Cluba: -30,00 EUR/na osebo. 

Redna cena: 649,00 EUR  
https://www.4travel.si/sanjska-sardinija-2022.html

ISCHIA (2. 10.-9. 10. 2022)

Za člane Diners Cluba: -35,00 EUR/na osebo. 

Redna cena: 695,00 EUR 
https://www.4travel.si/otok-ischia-2022.html

4evertravel
www.4travel.si -25€
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VELIKA BALKANSKA TURA (15. 6.-27. 6.-2022)

Za člane Diners Cluba: -40,00 EUR/na osebo. 

Redna cena: 868,00 EUR 
https://www.4travel.si/velika-balkanska-tura-2022.html

OTOK VIS (10. 9.-17. 9. 2022)

Za člane Diners Cluba: -20,00 EUR/na osebo. 

Redna cena: 379,00 EUR  
https://www.4travel.si/otok-vis---aktivni-klubi.html

12

https://izberikartico.si/svizc757

