Ob 3. nakupu z NLB Plačilno kartico z EnKo vam v obdobju trajanja akcije podarimo kupon za enkratni
30-odstotni popust pri nakupu artiklov blagovne znamke Me To You in Aromahome ter 25-odstotni popust pri
nakupu šolske kolekcije Quiksilver in Roxy. Akcija traja od 1. 2. do 30. 4. 2012. Kupone za popust lahko unovčite
do 31. 5. 2012 v vseh knjigarnah in papirnicah DZS.

Sportina
Sportina tudi letos nadaljuje z uspešno kampanjo EnKa, kjer vam ob nakupu nad 100 evrov podarijo kupon za
5 evrov. V poslovalnicah XYZ (Citypark, Šmartinska 152g, Ljubljana), Boss Hugo Boss (Miklošičeva 4, Ljubljana,
in Pobreška 18, Maribor) in G-Star (Citypark, Šmartinska 152g, Ljubljana) pa vam ob nakupu nad 300 evrov
podarijo kupon za 20 evrov.
Seznam trgovin z EnKo poiščite na: www.sportina.si/enka.

Terme Maribor
Hotel Habakuk: pri vsoti nakupov 100 evrov ali več prejmete dva kozarca penine, pri vsoti nakupov 250 evrov ali
več prejmete 4-urno kopanje za dve osebi, pri vsoti nakupov 500 evrov ali več brunch za dve osebi, pri seštevku
nakupov 1.000 evrov pa razkošno doživetje za dve osebi.
V hotelih Piramida, Bellevue in Orel ter v gostilni Pri treh ribnikih z nakupi z EnKo zbirate točke; za vsakih
10 evrov prejmete 1 točko v vrednosti 1 evra.
V Medicinsko termalnem centru Fontana za vsakih 8 evrov prejmete 1 točko v vrednosti 1 evra.

Terme Snovik
Ob vsakem nakupu nad 30 evrov z NLB Plačilno kartico z EnKo prejmete kupon za 25-odstotni popust na
redne kopalne karte, ki ga lahko unovčite v 15 dneh po prejemu.
Vsi nakupi v času trajanja kampanje se seštevajo. Ko je seštevek vseh nakupov prvič višji od 100 evrov, prejmete
kupon za celodnevno kopanje s kosilom. V primeru, da seštevek nakupov prvič preseže 200 evrov, prejmete kupon
za ročno masažo obraza, vratu in dekolteja, na katero se je treba predhodno naročiti.

Si želite stanovanje ali morda hišo?
Vaša želja je lahko lažje uresničljiva
z NLB Stanovanjskim kreditom.
Izbirate lahko med različnimi načini
obrestovanja: s spremenljivo,
nespremenljivo ali kombinirano
obrestno mero. Če v času odplačila
kredita ne želite tvegati spremembe
obrestne mere, se odločite za
nespremenljivo obrestno mero, ki
zagotavlja nespremenjeno mesečno
obveznost skozi celotno dobo
odplačevanja kredita. Mlajšim od 45
let omogočamo odplačevanje kredita
celo do 30 let, če je kredit zavarovan z
zastavo nepremičnine. Če boste kredit
zavarovali z zastavo nepremičnine,

boste lahko izkoristili tudi možnost
do 12-mesečnega odloga začetka
odplačevanja kredita. Glede zavarovanja
kredita in tudi kreditojemalca vam
ponujamo številne možnosti, denimo
zavarovanje za primer brezposelnosti.
Dejavnikov za izbiro pravega kredita
je veliko. Da boste lažje izbrali
kredit, ki bo čim bolj ustrezal vašim
željam in zmožnostim, so vam v NLB
Poslovalnicah po vsej Sloveniji na
voljo svetovalci za osebne finance. Na
posvet se lahko naročite na spletni
strani www.stanovanjskikredit.si ali na
telefonski številki 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.

DZS

