Odslej lahko v megamarketih Interspar
in izbranih trgovinah Spar plačujete
na od 2 do 12 obrokov, brez obresti in
brez dodatnih stroškov*. Na blagajni, ki
omogoča nakup na obroke preprosto
povejte, da bi radi plačali na obroke s
svojo NLB Plačilno kartico MasterCard,
Visa ali Karanta (ne velja za NLB
Posojilni kartici MasterCard in Karanta
ter NLB Poslovno kartico MasterCard).

Možnost plačila na obroke bo zagotovo
dobrodošla tudi pri nakupu izbranih
oblačil in obutve, v času razprodaj, ki se
pričnejo 7. januarja. Izkoristite odlične
zimske popuste na izbrana zimska
oblačila in obutev.
Več informacij poiščite na spletni strani
www.spar.si.
* Na obroke lahko kupujete vse, razen živil, sredstev
za čiščenje in izdelkov za osebno higieno.

Kaj morate vedeti pred nakupom na obroke?
Najvišji znesek nakupa na obroke je
odvisen tudi od višine neporabljenega
limita na NLB Plačilni kartici, s katero
želite opraviti nakup. Limit, ki ga
imate, bo obremenjen za celotno
višino neodplačanega dela dolga,
in sicer za čas do poplačila celotne
obveznosti nakupa. Z odplačevanjem
posamičnih obrokov se vam bo tako
postopoma sproščal tudi limit. Koliko

razpoložljivega limita še imate na svoji
kartici, lahko preverite v svoji NLB
Poslovalnici, v spletni banki NLB Klik in
na NLB Bankomatih. Če ocenjujete, da
je višina nakupa, ki ga želite opraviti,
višja od vašega razpoložljivega limita,
lahko v NLB Poslovalnici ali prek
NLB Klika oddate naročilo za njegovo
povišanje.
www.nlb.si/obroki

Austriatrend
Da bo vaše doživetje v hotelu Austria Trend popolno, vas pri plačilu z NLB Plačilno kartico z EnKo tudi v
letu 2013 čakajo darila. Kozarec penine, steklenica hišnega vina, kosilo za dve osebi ali razkošna večerja,
odvisno od vaše vsote nakupov in tipa kartice, s katero boste opravili plačilo. Ob rezervaciji mize lahko tudi
brezplačno parkirate pred hotelom. Kampanja traja do 30. 6. 2013.

Tripex
Podjetje Tripex, štajerski ponudnik bele tehnike in pohištva, kupcem do 1. 6. 2013 pri vsakem nakupu
z NLB Plačilno kartico z EnKo podari kupon za 10% popust. Tripexove tehnične prodajalne Drolc v Celju,
Velenju, Polzeli, Poljčanah, Krškem in Mariboru nudijo bogato izbiro bele tehnike, gospodinjskih aparatov,
pohištva, televizijskih in radijskih sprejemnikov, računalništva in pripomočkov za dom in gospodinjstvo.

Sportina
Ne pozabite unovčiti vaših kuponov, ki ste jih od avgusta dalje pridobivali v Sportini. Kampanja se
31. 1. 2013 končuje, pridobljene kupone pa lahko unovčite do 15. 2. 2013.

Obvestilo o spremembi NLB Tarife za fizične osebe
Obveščamo vas, da se bo 1. aprila 2013 spremenila NLB Tarifa za fizične osebe. Več informacij o spremembi NLB Tarife najdete na spletni
strani www.nlb.si, v NLB Poslovalnicah ali na telefonski številki kontaktnega centra 01 477 20 00.

Promocijska besedila so informativne narave. Za napake v tisku in morebitne skrite napake v zvezi s tiskom ne prevzemamo odgovornosti. Pridržujemo si pravico do sprememb. Ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.

Novo v megamarketih Interspar in izbranih trgovinah Spar!
Možnost plačila na obroke brez obresti in dodatnih stroškov!

