
Ugodnosti GOLF 
2023



Spoštovane golfistke, 
cenjeni golfisti.
Spremembe so edina stalnica v živ
ljenju. Tudi v golfu ni nič drugače. 
11. izdaja Golf ugodnosti je nekoliko 
spremenjena, predvsem z namenom 
enostavne uporabe. 
Kuponov ni potre bno več naročiti, 
niti ni mogoče uporabljati nagradnih 
točk. Brošura že vsebuje kupončke, 
pripravljene na uporabo. 
Predvsem pa je pomembno, da je vedno 
z vami v vaši torbi za golf opremo. 
Letošnja novost je prijazno igrišče na 
Hrvaškem, Golf Riverside Zagreb. 
Več o koriščenju boste našli v nadalje
vanju brošure in na naši spletni strani.
Pa še povabilo na tradicionalni Diners 
Club Golf Challenge 2023. 
Glavna nagrada je udeležba na sve
tov nem finalu, ProAm Classic 2023, 
Barcelona.

Veliko lepih golfskih dni vam želi,
Diners Club





Golf Turnir
Diners Golf Challenge 2023

16. junij 2023 
CUBO Golf Ljubljana

Prijave na: golf@erstecard.si



31. svetovni finale 
Diners Club Pro-Am Classic 

4. do 8. oktobra 2023  
PGA Catalunya Resort

Golf Turnir
Diners Golf Challenge 2023

16. junij 2023 
CUBO Golf Ljubljana

Prijave na: golf@erstecard.si
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UGODNOSTI KARTICE

BREZPLAČNO
12 kupončkov za igranje 1=2.

POPUSTI
Ugodnosti pri igralnini in pri nakupu 
golfske opreme.

GOLF TURNIRJI
Igrajte na enem najbolj priljubljenih golfskih 
turnirjev daleč naokoli.

BODITE ZAVAROVANI
Zavarovanje Hole in One in zavarovanje 
golfske opreme ob poškodbi (do 2000 EUR), 
zavarovanje golfske opreme proti kraji 
(do 1000 EUR).

NAKUP NA OBROKE DOMA PO SVETU 
IN NA SPLETU
Preprosto, brez dodatne dokumentacije, 
s prilagojenim limitom porabe.

LETALIŠKI SALONI
Dva brezplačna vstopa v več kot 1300 
letaliških salonov po svetu.

-%
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UGODNOSTI KARTICE

BREZPLAČNO
24 kupončkov za igranje 1=2.

OSEBNA ASISTENCA
24/7 osebna asistenca.

TURISTIČNO ZAVAROVANJE SAVA
z asistenco v tujini. 

EXCLUSIVNI POPUSTI 
ob predložitvi kartice v trgovinah in 
restavracijah.

BREZPLAČNO PARKIRANJE 
na letališču Jožeta Pučnika.

LETALIŠKI SALONI
Neomejeno število vstopov v več kot 
1300 letaliških salonov po svetu.

UGODNOSTI KARTICE GOLF CARD
Popusti za dnevno igranje,
zavarovanje in ostale ugodnosti.

Več najdete na www.dinersclub.si

%
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Diners Club podarja novemu članu kupon 
za brezplačno igralnino in brezplačno 

članarino za prvo leto, priporočitelju pa 
kupon za brezplačno igralnino.

Izpolnite prijavnico na strani 22 
in izkoristite ugodnost*.

Priporočite novega člana in oba 
bosta prejela dodatni kupon 

za brezplačno igralnino!

01 5617 895   •   golf@erstecard.si   •   www.dinersclub.si

* Ugodnost velja do 7. januarja 2024.

DARILOZA VAS

• Golf Club Senza Confini Tarvisio• Golf Club Grado
• Zala Spring Madžarska• Golf Grad  Mokrice
• Golf igrišče Livada

VOUCHER lahko koristite ob identifikaciji s kartico Diners Club na igriščih: 
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2023igralnikupon

VOUCHER 

g. Zoran GrbičIgralec/-ka golfa,
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Golf Club Grado

www.golfgrado.com/en

restavracija vse dni 
v tednu

18 lukenj

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.
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Golf Club Senza Confini 
Tarvisio

www.golfsenzaconfini.com 

restavracija vse dni 
v tednu

18 lukenj

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.
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Riverside Golf Zagreb

www.riversidegolf.hr

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.

restavracija od ponedeljka
do petka

18 lukenj

NOVO

Pogoji uveljavljanja ugodnosti:
Ugodnost velja izključno ob plačilu enega »green
feeja« in najemu golfskega vozila za 18 lukenj po 
redni ceni. 
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restavracija prenočišče od ponedeljka
do petka

18 lukenj

Zala Spring Madžarska

www.zalasprings.hu/en

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.
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Golf Grad Mokrice

www.mokricecastle.com/si

Pogoji uveljavljanja ugodnosti:

Ugodnost velja v obdobju april–oktober 2023 
(do zaprtja golfskega igrišča).

restavracija prenočišče vse dni 
v tednu

18 lukenj

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.
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CUBO golf igrišče Ljubljana

www.cubogroup.si

cubo golf / logo

restavracija od ponedeljka
do petka

18 lukenj turnir je 
izključen

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.
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Pogoji uveljavljanja ugodnosti:
Ugodnost velja izključno ob plačilu enega »green
feeja« in najemu golfskega vozila za 18 lukenj po 
redni ceni. 

Golf igrišče Livada 
v Moravskih Toplicah

www.golflivada.si

18 lukenjturnir je 
izključen

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.

restavracija prenočišče vse dni 
v tednu
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A Golf Olimje

www.amon.si

restavracija vse dni 
v tednu

9 lukenj

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.
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Golf Brdo

www.brdo.si

restavracija vse dni 
v tednu

9 lukenj turnir je 
izključen

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.
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Golf center Stanežiče

www.sportljubljana.si/Golf_center

vse dni 
v tednu

dnevna
igralnina

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.

Arhiv Šport Ljubljana, foto: Aleš Fevžer.
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Golf igrišče Lipica

www.lipica.org/si/kajpoceti/golf

1=2
PLAČA EDEN,IGRATA DVA.

vse dni 
v tednu

9 lukenj
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Ime in priimek imetnika/ce kartice:

Naslov:

Priporočam svojega prijatelja/-ico, znanca/-ko ali sorodnika/-co:

Ime in priimek:

Naslov:

Tel.:/GSM:

S podpisom potrjujem verodostojnost navedenih podatkov in se strinjam, 
da me družba Erste Card d.o.o. kontaktira z namenom izdaje plačilne 
kartice Diners Club Golf Card ter posreduje ponudbo za članstvo v 
Diners Clubu. V primeru odločitve za članstvo v Diners Clubu in aktivacijo 
kartice bom izpolnil/a in Erste Cardu dostavil/a potrebno pristopnico in 
dodatno dokumentacijo.

Prijavnica

Podpis 
priporočenca/-ke:

PRIPOROČILO

Omogočite izjemne ugodnosti tudi drugim. Po aktivaciji njihovih 
kartic prejmete za vsakega novega člana kupon za brezplačno 
igralnino. S svojim dejanjem boste razveselili tudi priporočence, 
saj bodo prejeli brezplačno članarino za prvo leto in kupon za 
brezplačno igralnino.

Priporočite novega člana in prejeli boste dodaten 
kupon za brezplačno igralnino 1=2.

Izpolnjeno prijavnico izrežite in pošljite po pošti na naslov Erste 
Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana ali jo osebno oddajte na 

sedežu podjetja, lahko pa tudi skenirano pošljete po elektronski pošti na 

naslov golf@erstecard.si

C1558
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Pogoji uveljavljanja ugodnosti:
• ugodnost ne velja v terminih, ko na igrišču potekajo   

golfski turnirji;
• ugodnost velja izključno pri plačilu »green feeja« za 

18 igralnih polj oz. 9 kjer igrišče poda svoje soglasje;
• ugodnost velja izključno ob plačilu enega »green feeja«  

po redni polni ceni iz letnega cenika ter ob plačilu s           
kartico Diners Club Golf Card ali Exclusive;

• popusti se med seboj izključujejo;
• kupončki niso prenosljivi.

Za več informacij pokličite 01 5617 895 ali obiščite 
www.dinersclub.si.

Kadar golfsko igrišče ponuja akcijsko ceno za »green fee«, 
imetnik kartice Diners Club Golf Card ne more pridobiti 
ugodnosti na podlagi plačila »green feeja« po akcijski 
ceni, ker se popusti izključujejo. Imetniki kartic lahko 
uveljavljajo ugodnost izključno ob plačilu s slovensko 
kartico Diners Club.

Pogoj za pridobitev kuponov:
Kuponi so sestavni del knjižice Golf ugodnosti 2023. 
Imetnik prejme 12 kuponov, ki predstavljajo letno kvoto 
prejetih bonov. Izjema so imetniki kartice Diners Club 
Exclusive. Ti so upravičeni oz. lahko naročijo dodatnih 
12 kupončkov.

- Diners Golf Card 12 kupončkov
- Diners Club Exclusive 12+12 kupončkov

Pogoji uveljavljanja ugodnosti so objavljeni na 

www.dinersclub.si 

POGOJI  UGODNOSTI



Erste Card d. o. o.,

Ameriška ulica 2, 

1000 Ljubljana, Slovenija.

Info telefon: 01 5617 895

www.dinersclub.si
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