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Spoštovani,
današnji nepredvidljivi časi prinašajo različne izzive. A v prihodnost zremo z optimizmom. Pomembno je, da imamo ob sebi
zanesljivega partnerja, ki nam lajša skrbi.
Veseli nas, da vam lahko predstavimo kartico Diners Club, namenjeno posameznikom, ki želijo ohraniti nadzor nad svojo
porabo ne glede na to, kaj se dogaja po svetu.
Kartica Diners Club omogoča tudi obročne nakupe, zato si z njo lahko privoščite več. Majhna zaloga osnovnih življenjskih
potrebščin je namreč vedno dobrodošla, da vam ni treba vsak dan v trgovino.
Poleg tega lahko s kartico kupujete prek spleta, kar je izjemno priročno. Nakup namreč opravite iz domačega naslanjača,
brez gneče in čakanja v vrstah, naročene predmete pa prejmete v nekaj dneh.

kartica Diners Club vam omogoča dva med seboj neodvisna limita:
- limit za enkratna odložena plačila in
- limit za nakupe na obroke.
Takoj ko poplačate del limita, se vam ponovno sprostijo sredstva za nove nakupe, kar pomeni, da nikoli ne boste brez denarja.
Ugotovili boste, da je določanje limitov zelo prilagodljivo, s čimer se kartica povsem prilagodi vašemu življenjskemu slogu.
Kartica Diners Club vam v Sloveniji omogoča obročno plačilo na največ 36 obrokov, v tujini pa na največ 12 obrokov. Poleg
neposrednega plačevanja s kartico vam omogočamo še dvig gotovine na bankomatu. Najboljše pri vsem pa je, da lahko
kartico Diners Club pridobite brez menjave vaše banke.

Vse, ki boste prvič pristopili k članstvu Diners Cluba, bomo nagradili z enoletno brezplačno članarino.
Nadejate pa se lahko še mnogih drugih ugodnosti na prodajnih mestih.
V kolikor želite več informacij o kartici Diners Club, izpolnite kratek obrazec prek spleta s klikom na gumb.
Ostanite zdravi.
Erste Card.

Naročite si svojo kartico
* Brezplačna članarina velja za nove člane ob prvi včlanitvi.

Posebne ugodnosti za člane Sindikata GORENJSKE:

Oddih
na Krvavcu

Krvavec: nastanitev

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.

