Spomladanske želje si lahko uresničite s plačilom na obroke

NLB Plačilne kartice MasterCard, Visa
in Karanta (ne velja za NLB Posojilni
kartici MasterCard in Karanta ter
NLB Poslovno kartico MasterCard)
omogočajo, da na izbranih prodajnih
mestih plačujete na 2 do 12 obrokov
brez obresti. Nakup lahko opravite
preprosto, hitro ter brez dodatne
dokumentacije, obresti in stroškov.
Za nakup na obroke se lahko odločite

šele na prodajnem mestu, nakup in
število obrokov pa potrdite z vnosom
številke PIN.
Izdelke za prenovo vrta in doma boste
lahko plačali na obroke v Semenarni
z vrtnimi centri Kalia in Rodovita, v
Merkurju, Bauhausu, Harvey Normanu,
Lesnini … Za podaljšan vikend ali pa že
kar poletne počitnice pa se posvetujte v
Turistični agenciji Sonček, Relax Turizmu,
Kompasu …
Prodajna mesta, na katerih lahko
nakupujete na obroke, so označena
s prepoznavno nalepko »Nakupi na
obroke«, več o storitvi pa najdete na
spletnem naslovu www.nlb.si/obroki
ali na prodajnih mestih.

Odpotovali bomo na Daljni vzhod. Kmalu.
NLB, Konfucijev inštitut Ekonomske
fakultete v Ljubljani in veleblagovnica
NAMA v majskem večeru pripravljamo
podaljšano nakupovanje s pridihom
kitajske kulture.
Za prijetnim obzidjem cesarstva Nama
se boste med dobrimi idejami za nakupe
sprehajali ob plesu s pahljačami, ob
aromah kitajskih čajev in sproščujoči glasbi.

Imetniki kartic NLB ali Nama boste
deležni tudi prihrankov, ki vam bodo
ta večer čisto blizu.
Vabljeni 22. maja na Večer Daljnega
vzhoda.
Sodobna Svilna cesta bo kitajsko kulturo
pripeljala tudi v Škofjo Loko.

NLB Plačilne kartice

Plačujte s stilom!
Naj vas vaša najljubša fotografija vse leto
spremlja na vaši NLB Plačilni kartici
BA Maestro, MasterCard ali Visa.

www.nlb.si/kartice-motiv

Kontaktni center: 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.

Pomlad je čas novih idej, prenove doma
in vrta, lepih sončnih dni, premišljevanja
o ne več tako zelo oddaljenih
poletnih počitnicah in morju … Nekaj
spomladanskih idej o prenovi doma in vrta
ali podaljšan vikend si lahko uresničite tudi
tako, da jih plačate na obroke.

