Hladilnik ali pralni stroj na obroke brez obresti in
dodatnih stroškov? Zakaj pa ne!

Da bo odločitev lažja, predstavljamo izbrano ponudbo za ugoden nakup:
Pralni stroj BOSCH WAE24368BY - izjemno zmogljiv in
energetsko varčen družinski pralni stroj po izjemni ceni za samo
33,33 € x 12 obrokov ob plačilu z NLB Plačilno kartico*
GA klubska cena**: 399,99 €
Redna Cena 449,99 €

Hladilnik CANDY CFD2060 - odličen hladilnik po izjemni ceni za samo
20,83 € x 12 obrokov ob plačilu z NLB Plačilno kartico*
GA klubska cena**: 249,99 €
Redna Cena 349,99 €

Aktualno ponudbo in seznam trgovin najdete na www.ga.si in na telefonski številki 080 73 36.
Več o možnostih nakupovanja na obroke na različnih prodajnih mestih poiščite na www.nlb.si/obroki.
* Ob nakupu na 12 obrokov z NLB Plačilno kartico MasterCard, Visa ali Karanta (ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in Karanta ter NLB Poslovno kartico MasterCard).
** Vsak lahko postane član GA kluba ob prvem nakupu, ko izpolni in podpiše pristopno izjavo oz. pogodbo o prodaji. Včlanitev je možna neposredno na prodajnem
mestu, prek spleta in pošte.

Obveščamo vas o spremembi Splošnih pogojev poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe – potrošnike
1.11. 2013 bo NLB na prodajnih mestih EnKa partnerjev ukinila shemo ugodnosti Enka, zaradi česar spreminjamo Splošne
pogoje poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe - potrošnike. Točka 14.2. Shema ugodnosti Enka se s tem datumom
iz Splošni pogoji poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe - potrošnike v celoti črta. NLB Plačilne kartice z EnKo bodo
imetniki vseskozi in tudi v naprej lahko nemoteno uporabljali. Stranke banke bodo tudi v prihodnje deležne različnih ugodnosti,
ki jih bo NLB izven sheme ugodnosti EnKa dogovarjala v sodelovanju s podjetji. O vseh ugodnostih vas bomo tudi v bodoče
z veseljem obveščali.

NLB Depozit

Za finančno
skrbne ljudi!
Sklenite NLB Depozit z možnostjo avtomatskega
podaljšanja in tako poskrbite, da bo vezava vaših
sredstev vedno pravočasna.

www.nlb.si/depozit

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.

Možnost plačila na obroke je zagotovo dobrodošla novica za vse, ki se odločate o nakupu novih
gospodinjskih aparatov. V trgovinah GA, gospodinjski aparati, lahko plačujete na od 2 do 12 obrokov,
brez obresti in brez dodatnih stroškov. Na blagajni 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).

