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Spoštovani člani Sindikata delavcev v zdravstveni negi!
Časi so negotovi, a kljub temu se vsi veselimo praznikov in obdarovanj.
Tokrat si podarite kartico Diners Club, saj jo lahko v prvem letu uporabljate brezplačno*,
podarimo pa vam tudi darilni bon dm - drogerie markt v vrednosti 20 EUR**.
S pomočjo kartice Diners Club obdarite svoje najdražje, saj vam olajša nakupe tako, da plačilo
razdelite na več manjših obrokov.
Še ne veste?
Kartico Diners Club lahko pridobite brez menjave banke. Z minimalno dokumentacijo.
S kartico si lahko v trgovini in prek spleta hkrati privoščite majhne nakupe in večje nakupe na
obroke, saj kartica ponuja dva ločena, neodvisna limita.
Po darila vam ne bo treba daleč, saj je Diners Club prav za vas pripravili posebne ugodnosti, do
katerih lahko pridete le z nekaj kliki - z vašega kavča.

Še nimate kartice Diners Club?

* Brezplačna članarina velja za nove člane ob prvi včlanitvi v Diners Club.
**Darilni bon prejmete po aktivaciji kartice.
Akcija velja do 31. 12. 2020. Akcije se ne seštevajo.

Posebne ugodnosti za člane sindikata:

1. Spletna trgovina twins-trade.si vam on plačilu s kartico Diners Club do 31. 12. 2020 ponuja
naslednje ugodnosti:

-20%

-20%
Kolekcija SARA MILLER,
čudovita darila, koda za
popust: SARAMILLER20
Za več info KLIKNITE na ugodnost

Kolekcija BUG ART,
bloki, skodelice, etuiji, koda
za popust: BUGART20
Za več info KLIKNITE na ugodnost

-10%

-15%
Kolekcija ONLINE,
Kaligrafija, ustvarjanje in
nalivna peresa, koda za
popust: ONLINE15
Za več info KLIKNITE na ugodnost

Termovke in lončki UNITED
BY BLUE, koda za popust:
NITEDBYBLUE10
Za več info KLIKNITE na ugodnost

2. Monte Rosso za člane sindikata ob plačilu s kartico Diners Club:

-10%
Odlična ekstra deviška
oljčna olja in vina
Monterosso iz domačega

istrskega nasada.

Blago lahko kupite v prodajalni v Ljubljani ali pa
preko spleta: www.monterossoistra.com kjer
za popust uporabite kodo DINERS2020. Ob
nakupu nad 50 EUR vam blago tudi brezplačno
dostavimo. Več informacij na: 041 303 701,
silvia.just@monterosso.si
Akcija velja do 31. 12. 2020.

Za več info KLIKNITE na ugodnost

3. Najlepši čas leta je letos drugačen, a v Termah Banovci smo za člane Diners Cluba pripravili
posebno nagradno igro, v kateri vam lahko Banovski škrat prinese lepe nagrade:
1. nagrada: Romantična kopel pri gozdni vili.
2. nagrada: 2-krat celodnevno kopanje.
3. nagrada: Vstopnica in posebno presenečenje.
Sodelovanje v nagradni igri:
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/k2z8g3
Nagradna igra traja od 5.12. – 30.12.2020. Žrebanje bo 31.12.2020. Nagrajence
bomo o nagradni igri obvestili po elektronski pošti oz. bodo rezultati javno
objavljeni na spletni strani Terme Banovci.
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