Vse za šolo s kartico
Diners Club.
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Poletje se žal zaključuje in začenja se novo šolsko leto. Ste že pripravljeni na september? Na nove šolske dni vaših otrok, svoje
nove projekte in službene obveznosti, zamenjavo letnega časa?
Vzemite si čas ter v miru in premišljeno nakupite vse potrebno za vso družino. S kartico Diners Club in popusti seveda. Preglejte
seznam otrokovih šolskih potrebščin, preverite, ali mu šolska torba še ustreza in poglejte, kaj še manjka v njegovi peresnici.
Obiščite prodajalne Hartis, Rolljet, Office&More, Bags&More ali spletno trgovino Twins, kjer bodo poskrbeli, da bo vaš otrok
septembra z zadovoljstvom sedel v šolsko klop. Za njegov udoben korak bodo poskrbeli v prodajalnah Alpina.
Razveselite tudi sebe. Obiščite prodajne salone GA in poleg aktualne akcije boste lahko izkoristili dodatnih 200 EUR popusta za
kuhinjo, ki bo prilagojena vašim željam in navadam - pa tudi lepa.

Še nimate kartice Diners Club?
Pristopnico za kartico in navodila za izpolnjevanje najdete na povezavi:

https://izberikartico.si/SindikatiGorenjske

Posebne ugodnosti za člane sindikata:

* Brezplačna članarina velja za nove člane ob prvi včlanitvi v Diners Club.

Najhitrejša
torba
v mestu

Ugodnost za Diners člane:

Do 30.9. vas ob nakupu kompleta (skiro + torba)
z Diners kartico čaka praktično darilo!

Do 30.9. ob nakupu kompleta
(skiro + torba) in plačilu z Diners
kartico dobite praktično darilo!
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Vse za šolo in darila v spletni trgovini twins-trade.si!
Samo za člane sindikata ob plačilu s kartico Diners Club:
30% popust ob nakupu izdelkov Sara Miller in Online.
Koda za popust: DINERS30

Akcija velja avgusta in septembra 2020.

KUPON ZA

20 % POPUST
ob nakupu otroških superg FOKSI

Bon velja samo za člane sindikata in je unovčljiv v prodajalnah Alpina v Sloveniji, razen diskontih in spletni trgovini od 20. 8. do 30. 9. 2020
ob plačilu z Diners Club kartico s predložitvijo kupona na blagajni. Popusti in akcije se izključujejo. Kuponi se med seboj ne seštevajo.

www.ga-kuhinje.si

UGODNOST
SAMO ZA IZBRANE
Vsem imetnikom Diners Club kartice
ob nakupu kuhinje ponujamo poleg
aktualne akcije še dodatnih 200 €
popusta na kuhinje.

€
0
0
2

st
popu
i
n
t
doda kuhinje
na

+PR
AK

IČ

NO

T

Podjetje Aparati d.o.o. ima sklenjeno dolgoročno sodelovanje za vse imetnike Diners Club kartice. Akcije veljajo do razprodaje zalog in se med seboj ne seštevajo. Akcije
veljajo pri nakupu lesenega dela kuhinje nad 2.000€ z že upoštevanimi popusti. Popusti oz. ugodnosti ne veljajo za belo tehniko in ostale aparate. V kolikor želi stranka
koristiti ugodnosti predstavljenih akcij mora pred izrisom obvestiti svetovalca.

DA R I L O

Dva ločena limita

Nakup na obroke v Sloveniji in tujini

D-TOREK

Edina kartica, ki vam poleg mesečnega
okvirja porabe za vsakodnevne nakupe
omogoča tudi ločen limit za nakup na obroke.

Do 12 obrokov v tujini in 36 v Sloveniji.
Preprosto, brez dodatne dokumentacije,
s prilagojenim limitom porabe.

Drugi torek v mesecu popusti
na prodajnih mestih.
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