Z NLB Plačilnimi karticami si lahko privoščite
Večer kraljevskih nakupov

Vabljeni na Večer kraljevskih nakupov v četrtek, 23. maja 2013, od 20.30 do 24.00,
v veleblagovnicah NAMA Ljubljana in Škofja Loka.

Sportsdirect.com in EnKa nagrajujeta!
Seštevanje nakupov z NLB Plačilnimi karticami z EnKo se v trgovinah Sportsdirect.com nadaljuje. Za vsakih
200 evrov nakupov vam podarijo darilno kartico v vrednosti 10 evrov, ki jo lahko unovčite v roku 1 leta
od prejema. EnKa kampanja traja do 30. junija 2013.

Zbirajte točke v Zlatarni Celje
V Zlatarni Celje so za imetnike NLB Plačilnih kartic z EnKo pripravili novo kampanjo, v kateri vam za vsakih
10 evrov, pri plačilu z NLB Plačilno kartico z EnKo, podarijo 1 točko. Za 50 zbranih točk dobite kupon za
25 evrov. EnKa kampanja traja do 30. septembra 2013.

Plačujte s stilom!
Zagotovo ste si že zaželeli, da bi bila vaša najljubša plačilna kartica tudi vaša najlepša. In zagotovo ste tudi pomislili, kako fino
bi bilo, če bi vas z nje ob vsakem plačilu veselo gledala vaša ljuba oseba ali pa bi obujali spomine na čas, ko je bil vaš psiček še
čisto majčkena kepica … Odslej je vse to uresničljivo, saj si lahko oblikujete NLB BA Maestro kartico čisto po svojem okusu.
In to popolnoma preprosto. Vse kar morate storiti je, da sledite navodilom v spletni aplikaciji na www.nlb.si/kartice-motiv.
Z novo kartico bo odgovor na vprašanje, kako boste plačali, preprost. S stilom!

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.

Večerno nakupovanje v veleblagovnici NAMA bo tokrat v znamenju uživaškega
srednjeveškega življenja. Hrabri vitezi, nerodni paži in očarljive grajske gospodične bodo
priklicali pravo grajsko vzdušje ter vas popeljali v svet napetih viteških iger in bogato
obloženih miz. Ves večer boste lahko uživali tudi v kraljevskih privilegijih in popustih na
vseh oddelkih veleblagovnice NAMA.

