Plačajte z EnKo in pridobite kar 80-odstotni popust!

Rimske terme s sodelovanjem v shemi ugodnosti EnKa nagrajujejo tudi vse imetnike NLB Plačilnih
kartic z EnKo:
• Hotel Rimski dvor: ob vsoti nakupov nad 300 EUR, v recepciji hotela Rimski dvor, vam podarijo darilni bon
v višini 30 EUR, ki ga lahko izkoristite ob naslednjem bivanju v Rimskih termah v letu 2012.
• Kavarna princese Viktorije: ob vsoti nakupov nad 40 EUR vam podarijo hišno tortico.
• Wellness center Amalija: ob vsoti nakupov nad 150 EUR vam podarijo bon za 20-minutno brezplačno
kopel po vaši izbiri.
• Medicinski center Valetuda: ob vsoti nakupov nad 150 EUR vam podarijo bon v vrednosti 20 EUR za
koriščenje medicinskih storitev po vaši izbiri.
Do 2. septembra 2012 smo za vse imetnike NLB Plačilnih kartic z EnKo pripravili še posebno ugodnost.
V hotelu Rimski dvor pri plačilu dveh polpenzionov za dve osebi plača prva oseba 140 EUR, druga
oseba pa ima kar 80-odstotni popust in plača le 28 EUR.

Plačujte s stilom! Tudi na obroke
Pred nami so čudoviti sončni dnevi,
veselimo pa se tudi že poletnih
počitnic. Čas aktivnega preživljanja
prostega časa v naravi je na vrhuncu.
Kolesarji, sprehajalci, tekači, plezalci,
hribolazci … pozor!
V sodelovanju s kolesarskim centrom
Bauer, trgovino Fun Sports in

trgovino Iglu šport vsem imetnikom
NLB Plačilnih kartic z odloženim plačilom
MasterCard, Visa in Karanta omogočamo
plačilo na 2 do 12 enakih obrokov,
brez dodatnih obresti in stroškov
ter brez dodatnega izpolnjevanja
dokumentacije.
Dogovor o plačilu na obroke sklenete

na prodajnem mestu, ki nudi storitev
Nakupi na obroke. Za več informacij
povprašajte na prodajnem mestu ali
obiščite www.nlb.si/obroki.

Naj bodo tudi letošnje počitnice brezskrbne …
… in naj vas ne pestijo skrbi glede
varnosti poslovanja in kako obdržati
porabo na plačilnih karticah pod
nadzorom. Najlažja in najhitrejša pot
do varnejšega kartičnega poslovanja
je zagotovo prejemanje varnostnih
SMS-sporočil, s katerimi boste
obveščeni, kje, koliko in kdaj ste plačali
s svojo NLB Plačilno kartico. Predvsem je
pomembno, da boste tako popolnoma
prepričani, da ste s kartico res poslovali vi.
Naročite se na storitev prejemanja
SMS-sporočil za le 1 evro na mesec

NLB Klik

in s tem poskrbite za varnejše poslovanje
z NLB Plačilno kartico. Za imetnike
NLB Zlatih kartic MasterCard je
storitev brezplačna. Redno spremljanje
kartične porabe je priporočljivo tudi
v spletni banki NLB Klik, saj si tako
lahko zagotovite, da vas poraba ne bo
presenetila in da ne boste presegli limita,
ki ste si ga določili. Da bo poslovanje s
spletno banko NLB Klik čim varnejše,
se tudi v tem primeru odločite za
prejemanje brezplačnih SMS-sporočil.
Tako boste ob vsakem vstopu v spletno
banko o tem obveščeni.

Izberite svoj motiv kar prek spleta
Odslej lahko naročite svojo najlepšo NLB Plačilno kartico
MasterCard in/ali Visa, kar prek računalnika. Vse, kar
potrebujete, je spletna banka NLB Klik in dostop do
interneta. Prek NLB Klika lahko opravite tudi večino
ostalih bančnih storitev: plačujete položnice in ostale
obveznosti, spremljate vaše prejemke in izdatke,
sklenete depozit, naročite spremembo limita na
osebnem računu, nakazujete denar na varčevalni račun,
naročite trajno obremenitev, varnostne SMS-e in še
marsikaj. Prihranili boste čas in denar.

www.nlb.si/klik

izberi svoj
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.

Pomembnost in edinstvenost parka Rimskih term so cenili že v preteklosti, ko so ga obiskovali, da bi si povrnili
moč in energijo. Objem sekvoj, sprehod po Ruski stezi … vse za ozdravitev in povrnitev nekdanje moči.
Energetsko pot, ki poteka v parku, sestavlja 14 točk, ki nagovarjajo različne čakre v telesu in tako pripomorejo
k boljšemu zdravju in dobremu počutju ter krepijo človeškega duha.

