
Diners Club Style.
Pametnejši način
plačevanja.
ZA VSE Z IZBRANIM ŽIVLJENJSKIM 
SLOGOM, KI VELIKO POTUJEJO. 



( M O R A Š  I M E T I )

Zahtevajte od 
življenja več, 
UŽIVAJTE V VEDNO NOVIH 
STVAREH IN NE ODPOVEJTE SE 
IZBRANEMU OKUSU.

Si energijo za nove delovne podvige nabirate s 
potovanji, spremljanjem mode in umetnosti ter 
uživate v izbranih kulinaričnih izkušnjah? 

Da bodo ti trenutku stalnica v vašem življenju, 
smo za vas oblikovali kartico Diners Club Style. 
Namenjena je ljubiteljem vsega lepega. Sledila 
bo vašemu življenjskemu slogu, z njo boste 
hkrati uživali in veliko prihranili. 

Ob stalnih ugodnostih nagradnega programa 
Potovalne milje in ugodnostih na izbranih 
prodajnih mestih kartica zagotavlja tudi vse 
ugodnosti klasične kartice Diners Club.  



Ugodnosti:
• Potujte tja kamor vas vleče srce – pred poletom 

pa si privoščite odmor v skoraj 1300 letaliških 
salonih po svetu. Namreč kartica Diners Club 
STYLE vključuje osem brezplačnih obiskov 
letaliških salonov na leto.

 
• Pri izbranih partnerjih so vam ugodnejši 
   nakupi s področja mode, dizajna, nege in   
   lepote ter kulinarike na voljo 365 dni v letu.

• S kartico Diners Club Style ste deležni tudi  
   vseh ugodnosti klasične kartice Diners Club.

• Doma in po svetu lahko opravite nakup na od 
   2 do 60 obrokov.

• Okvir porabe je prilagodljiv vašim željam in 
   potrebam.

• Za varnost vaše kartice skrbi avtorizacijski 
   center, ki vam je na voljo 24/7. 

• Brezskrbno uporabo omogočajo napredne 
   storitve: varnostni SMS, SMS poraba, E-račun,  
   On-Line storitve ter direktna bremenitev.

• Diners Club Travel pa vam nudi najugodnejši 
   izbor zanimivih destinacij za počitnice in 
   potovanja.

Posebne storitve: 
• Naložite si brezplačno mobilno aplikacijo  
   Diners Club Travel in hitreje dostopajte do 
   turističnih aranžmajev in rezervacij.

Uživajte v življenju ter potujte in 
nakupujte v stilu!



Moda



Bluze in srajce za 
različne priložnosti
Odenite se v modne in udobne bluze in srajce, 
ki jih boste našli v kolekcijah Nara Camicie, ter 
samozavestno odkorakajte v svet novih doživetij.

Ugodnost: 
- 10 % popusta za vso ponudbo.

Trgovine Nara Camicie:
City Park, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
Mercator center Šiška, Cesta Ljubljanske Brigade 33,  
1000 Ljubljana.
www.nara-camicie.si 

-10%

NE



Weekend Max Mara
SPROŠČENA ELEGANCA ZA ŽENSKE S 
STILOM

Weekend Max Mara je italijanska »lifestyle« modna 
znamka pod okriljem skupine Max Mara Group. Leta 
1984 je trg osvojila kolekcija udobnih oblačil za prosti 
čas in vikende, kar sporoča že samo ime. Weekend 
Max Mara se je v nekaj letih razvila v edinstveno 
blagovno znamko, ki je postala pravi naslov za ženske 
s specifičnim sproščenim in elegantnim stilom.

Ugodnost: 
- 10 % za vso ponudbo. 

Trgovina Weekend Max Mara
Wolfova ulica 10, Ljubljana, Telefon: 01 320 74 45 ali 
040 666 442, e-pošta: weekend.maxmara@stillmark.si

-10%



United Nude
Arhitekturno navdihnjena znamka čevljev United 
Nude je odprla nov prodajni prostor, ki ga je 
zasnoval studio priznanega nizozemskega arhitekta 
in ustanovitelja znamke, Rema D. Koolhaasa.
Blagovna znamka United Nude uspešno 
nadaljuje in nadgrajuje svoje inovativne kolekcije s 
prepoznavnim slogom.

Ugodnost:
- 20 % popusta za vso ponudbo.

United Nude POP UP STORE,  
Mestni trg 9, Ljubljana.

-20%



Rebecca
Ikona stila in mode. Njene kolekcije so izjemno 
inovativne in prav vsak kos nakita ima edinstven 
značaj. Rebecca je revolucionarna znamka, ki si 
upa uporabljati nekonvencionalne materiale. V 
njenih kolekcijah se je tako pojavil tudi že zdavnaj 
pozabljeni bron, in to v osupljivi kombinaciji z 
rumenim ali rdečim zlatom.

Ugodnost:
- 5 % popusta za vso ponudbo.

Rebecca nakit, Miklošičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 422 22 22 ali 031 475 145 
www.tbm10.si
www.facebook.com/rebecca.nakit

-5%



Zoofa 
Zoofa ni le trgovina z dizajnerskimi oblačili in 
modnimi dodatki. Zoofa je prostor, kjer je vsak 
obisk svojevrstno doživetje; prostor, kjer vsakdo 
najde košček sebe. Vsa oblačila in dodatki so 
oblikovani z dušo in izdelani z ljubeznijo. Najsi 
iščete kaj zase ali za darilo, izdelki izpod prstov 
slovenskih oblikovalcev vas bodo gotovo očarali!

Ugodnost:
- 10 % popusta za vso ponudbo.

Breg 12, 1000 Ljubljana 
Telefon: 059 978 983, e-pošta: info@zoofa.si
www.zoofa.si

-10%

NE



Design



Bang & Olufsen
Slika televizorjev Bang & Olufsen je tako globoka, 
da lahko vanjo vstopite. Zvok Bang & Olufsen  
pa je prava akustična umetnina.

Ugodnost: 
- 5 % popusta za vso ponudbo.

Electra trade, d. o. o.,
Breg 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 42 10 775
e-pošta: salon@beo-slo.com
www.bang-olufsen.com

-5%

NE



Coincasa
Italijanska Coincasa ustvarja in izdeluje izdelke 
za dom že od leta 1962. Navdih iščemo po vsem 
svetu, nato pa jih reinterpretiramo z italijanskim 
okusom.  Na voljo so izdelki za vsak kotiček 
našega doma – za spalnico, kopalnico, dnevno 
sobo, kuhinjo in jedilnico. Prav poseben izbor pa 
je narejen tudi z otroško kolekcijo.

Ugodnost: 
- 7 % popusta na celoten asortiman.

Coincasa Blagovnica Nama, 4. nadstropje

Tomšičeva 2,  1000 Ljubljana

-7%



VELANA Living
V »surovem« industrijskem okolju na Šmartinski 
52 se skriva salon, ki je stari stavbi Velana vdihnil 
novo dušo. Salon se razprostira na 1700m2 
in že pri vhodu vsakemu obiskovalcu vzame 
dih – je salon, ki »te odnese«… odnese v svet, 
kjer se skrivnostno prepletajo surovi materiali 
in eleganca, kjer je nenavadnosti in drugačnost 
vodilni element vsakega skrbno izbranega izdelka. 

Ugodnost: 
- 7 % popusta na celoten asortiman.

Velana salon, Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana
Tel.: 041 656 500, e-pošta: salon@velana.si

-7%

NE



Nega
&Lepota



MUD
Si drznete biti drugačni? Vabljeni na 30-minutno 
brezplačno predstavitev ličenja v make-up butik. 
Izkušeni in prijazni umetniki ličenja vam bodo 
razkrili tehnike, s katerimi same naredite čudoviti 
make-up.

Ugodnosti: 
- 20 % popusta na ličila MUD.

MUD studio Slovenija, Rimska cesta 13, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 6200 348
e-pošta: info@mud.si 
www.mud.si

-20%

NE



Calivita
Smo specialisti za zdravo življenje in ljudem 
pomagamo, da so bolj zdravi, imajo več energije 
in dlje ostanejo mladi. Že tri desetletja ponujamo 
inovativne izdelke, ki ustrezajo najvišjim standardom 
kakovosti: prehranska dopolnila, izdelki za nego 
kože, ekološka čistila in elektronske naprave za 
podporo zdravju.

Ugodnost:
- 25 % popust* za vso ponudbo izdelkov 
Calivita.
* Ugodnost velja na prodajne cene ob nakupu nad 70 EUR.

Trgovina CaliVita, Barjanska 60, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 420 16 00, Brezplačni telefon: 080 16 61
E-pošta: trgovina@calivita.si, www.calivita.si

-25%

NE



Salon 20
SALON 20 vam ponuja vse za nego in 
oblikovanje ter razvajanje telesa. Nudimo več 
vrst neg obraza in telesa, oblikovanje telesa, 
manikiro, pedikuro, masaže, depilacijo, epilacijo, 
limfno drenažo, kavitacijo, fotopomlajevanje z 
radiofrekvenco, ultrazvočne tretmaje, ličenje, 
microneedling, odpravo celulita in strij, celovito 
nego nohtov ter beljenje zob.

Ugodnost:
- 15 % popusta za vse storitve. 

SALON 20 - Kozmetični salon za nego in oblikovanje telesa
Tacenska cesta 20, 1210 Ljubljana-Šentvid
Telefon: 01 2926012, e-pošta: info@salon20.si, www.salon20.si

-15%



Medical Fabjan, 
estetsko 
zobozdravstvo
Medical Fabjan je sodobnejši center za estetsko 
zobozdravstvo. Njihovi strokovno podkovani 
specialisti zagotavljajo strokoven in osebni 
pristop do vsakega pacienta.

Ugodnost:
- 20 % popusta za vso ponudbo.

Telefon: 041 386 622
e-pošta: info@zobozdravnik.org, www.medicalfabjan.si

-20%



Fabjan plastična 
kirurgija 
V sodobnem centru za estetsko kirurgijo 
strokovno podkovani specialisti zagotavljajo 
visoko strokoven in osebni pristop do vsakega 
pacienta. 

Ugodnost:
- 15 % popusta za vso ponudbo.

Popust se prizna le ob naročilu na storitev na telefonsko 
številko 08 205 40 66.
Telefon: 08 205 40 66, e-pošta: dr.marjan.fabjan@siol.net
www.fabjan.si

-15%

2020



Center za oblikovanje 
telesa
V prijetnem okolju, s pomočjo osebnih terapevtk 
vam pomagajo doseči želeno težo, izgubo 
obsega na določenih predelih, vidno izboljšanje 
celulitnega stanja in tonusa kože. 

Ugodnosti:
- 10 % popusta na paket MY WAY. 

Vključuje 14 obiskov/mesec (3 terapije na obisk = 42 terapij) 
Terapevtka skupaj s stranko sestavi program, ki je prilagojen 
potrebi stranke. 

WHB Institute Ljubljana, Parmova ulica 53 (4. nadstropje), 
Seidlova cesta 16, Novo mesto. 
e-pošta: info@whbinstitute.com, www.whbinstitute.com

-10%



Optika Sentina
Optike Sentina se ponašajo z bogato ponudbo 
korekcijskih okvirjev in sončnih očal vseh cenovnih 
razredov, kar je garancija, da bo vsakdo našel očala, 
primerna zase. Imajo tudi lastno blagovno znamko 
okvirjev Sentina. Vsi modeli so v najnovejših 
katalogih največjih svetovnih proizvajalcev očal. 
Optike Sentina imajo tudi vrhunske ambulante za 
pregled oči.

Ugodnost:
- 10 % popusta na vso ponudbo.

Optika Sentina 
Telefon: 080 41 33, www.optika-sentina.si

-10%

NE



- 15%
do

L'OCCITANE
Razvajajte se z visokokakovostnimi, čutnimi 
negovalnimi izdelki in dišavami, ki jih je 
navdihnila neponovljiva Provansa. Ko vstopite v 
L'OCCITANE, vstopite v svet očarljivih dišavnih 
harmonij in pristnih naravnih izdelkov, 
ki pričarajo nepozabne trenutke užitkov 
in dobrega počutja.

Ugodnost:
- 10 % popust na ves nakup. 

Popust ne velja v spletni trgovini ter v Nami, Maxiju in na 
prodajnih mestih Müller. Popusti, akcije in darila se izključujejo. 
Ne velja za pravne osebe.

Telefon: 0 1 43 83 550, e-pošta: info@loccitane.si
www.loccitane.si 

-10%



Kulinarika



Restavracija 1906
V prijetnem ambientu Restavracije 1906 s pogledom 
na blejski otok lahko gostje izbirate med tradicionalno 
slovensko kulinariko, pripravljeno na sodoben način. 

Ugodnosti: 
- 20 % popusta za degustacijski 6-hodni 
   meni z vinsko spremljavo, 
   (Redna cena degustacijskega 6-hodnega menija z vini je 85 €.)

- 15 % popusta za redno ponudbo.

Ob rezervaciji sporočite, da boste plačali s kartico Diners Club Style.
Vaše cenjene rezervacije sprejemajo na:
Telefon: 04 575 26 10, e-pošta: info@hoteltriglavbled.si

-20%
do



Vinska klet Santomas
Odkrijte osnovno, zorjeno in arhivsko linijo 
vrhunskih vin Santomas.
Poleg klasičnih degustacij vam na posestvu 
Santomas organiziramo tudi kosila ali večerje 
z vodenimi degustacijami naših vin; za vas 
organiziramo sprejeme za poslovne partnerje, 
koncerte, druženja kar tako; pa tudi manjše 
seminarje in kongrese.

Ugodnosti: 
- 15 % popusta na degustacije.
- 10 % popusta na vso vinsko ponudbo.

Telefon: 040 457 451, e-pošta: info@santomas.com
Šmarje 10, 6274 Šmarje, Slovenska Istra

-15%
do



Lolita
Za koriščenje ugodnosti sporočite natakarju, 
da boste plačali s kartico Diners Club in tudi s 
katero kartico, še preden bo račun natisnjen. V 
nasprotnem primeru vam natakar ne bo mogel 
upoštevati dogovorjenega popusta.

Ugodnost: 
- 10 % popusta za vso ponudbo.

Popust na storitve ob plačilu s kartico Diners Club Style ne 
velja za: nakup tobačnih izdelkov, nakup katerih koli darilnih 
bonov, in v nekaterih drugih primerih – več informacij najdete 
na www.dinersclub.si na spletni podstrani Diners Club Style.

Telefon: 041 344 189, e-pošta: lolita@kaval-group.si

-10%



Restavracija Angel
Za koriščenje ugodnosti sporočite natakarju, 
da boste plačali s kartico Diners Club in tudi s 
katero kartico, še preden bo račun natisnjen. V 
nasprotnem primeru vam natakar ne bo mogel 
upoštevati dogovorjenega popusta.

Ugodnost: 
- 10 % popusta za vso ponudbo.

Popust na storitve ob plačilu s kartico Diners Club Style ne 
velja za: nakup tobačnih izdelkov, nakup katerih koli darilnih 
bonov, in v nekaterih drugih primerih – več informacij najdete 
na www.dinersclub.si na spletni podstrani Diners Club Style.

Telefon: 01 518 74 54, e-pošta: angel@kaval-group.si

-10%



Kavarna Mao
Za koriščenje ugodnosti sporočite natakarju, 
da boste plačali s kartico Diners Club in tudi s 
katero kartico, še preden bo račun natisnjen. V 
nasprotnem primeru vam natakar ne bo mogel 
upoštevati dogovorjenega popusta.

Ugodnost: 
- 10 % popusta za vso ponudbo.

Popust na storitve ob plačilu s kartico Diners Club Style ne 
velja za: nakup tobačnih izdelkov, nakup katerih koli darilnih 
bonov, in v nekaterih drugih primerih – več informacij najdete 
na www.dinersclub.si na spletni podstrani Diners Club Style.

Telefon: 01 292 64 00, e-pošta: mao@kaval-group.si

-10%



Potovanja



Kompas First 
Ladies' Club
V Kompasu ponujajo odgovor za sleherno 
žensko dušo. Na potovanjih po svetovnih 
metropolah združujejo sprostitev, klepet ob kavi 
ali kozarcu izbranega vina in uživanje v kulinaričnih 
specialitetah, obisk kulturnih in družabnih 
dogodkov, nakupovanje.

Ugodnost: 
- 7 % popusta za potovanja Kompas First   
   Ladies' Club

Kompas, d. d.
Pražakova 4, 1514 Ljubljana
e-pošta: firstladiesclub@kompas.si, www.kompas.si

-7%

NE



Apartma - SPA SUITE 
DOBRNA 4*
Popolno SPA doživetje za razvajanje telesa in 
duha. SPA, ki se nahaja neposredno v vašem 
apartmaju, vam omogoča ekskluzivno razvajanje 
v katerem koli delu dneva, točno takrat, ko si to 
zaželite!

Posebna ugodnost pri plačilu s kartico Diners 
Club Style za najem apartmaja za 2 osebi z 
zajtrkom na dan od 1. 1. do 20. 12. 2023 za 
samo 210 EUR. 
Redna cena: 399 EUR

Informacije in rezervacije: 
info@terme-dobrna.si ali 03 78 08 110.

-189€



Info telefon: 01 5617 800
info@erstecard.si
www.dinersclub.si

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