EnKa
Obiščite Terme Vivat in pridobite kupon v vrednosti 10 ali 20 evrov!
Ob enkratnem nakupu z NLB Plačilno kartico z EnKo nad 200 evrov, boste prejeli kupon v vrednosti 10 evrov,
ob enkratnem nakupu nad 350 evrov pa boste prejeli kupon v vrednosti 20 evrov. Kupone lahko uveljavljate
pri naslednjem bivanju v Termah Vivat in veljajo za programe: Redni letni cenik, Mini oddih, Senior paket,
Sladki paket.

Ob vsak nakupu z NLB Plačilno kartico z EnKo vas nagradijo z Lotosovimi cvetovi. Za vsak porabljen evro
boste prejeli 1 Lotosov cvet, ko pa boste zbrali 25 Lotosovih cvetov, boste nagrajeni s kavo po vašem izboru,
za 70 Lotosovih cvetov vam podarijo uro badmintona, 150 cvetov vam prinese 1 obisk savne ali oblikovanje
obrvi po Anastazija metodi, za 400 zbranih cvetov vam pripada 30 minutna masaža, 800 Lotosovih cvetov pa
vam zagotavlja brezplačno nočitev z zajtrkom in obisk v svetu savn. Za imetnike zlatih NLB kartic z EnKo pa
zagotavljajo še posebna presenečenja.
Več o shemi ugodnosti EnKa najdete na spletni strani www.enka.si.

Želite nakupovati na obroke brez obresti?
Z NLB Plačilnimi karticami MasterCard,
Visa in Karanta (ne velja za NLB
Posojilni kartici MasterCard in Karanta
ter NLB Poslovno kartico MasterCard)
lahko na izbranih prodajnih
mestih nakup plačate na od 2 do
12 obrokov (o številu obrokov in
najnižjem znesku obroka povprašajte
na prodajnem mestu, kjer želite opraviti
nakup). Prodajna mesta, na katerih
lahko kupujete na obroke, so označena
s prepoznavno nalepko »Nakupi na
obroke«, več o storitvi in seznam
prodajnih mest pa je na voljo na
spletnem naslovu www.nlb.si/obroki.

NLB Varčevanja in depoziti

Moja mami
varčuje zame.
Začnite varčevati že danes in poskrbite,
da bo vaš otrok lažje uresničil katerega
od ciljev v prihodnosti.

Preverite možnosti in pogoje za uresničitev takega varčevanja/depozita v kateri koli
NLB Poslovalnici, kjer vam bomo ponudbo podrobneje predstavili.

www.nlb.si

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.

V Centru Harmonija boste ob plačilu z NLB Plačilnimi karticami z EnKo nagrajeni!

