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Ljubljana, 26. november 2015 

Selitev obstoje če in otvoritev nove Hypo poslovalnice na 
Ptuju 

Hypo Alpe-Adria-Bank v ponedeljek, 30. septembra 2015, seli poslovalnico iz 
Minoritskega trga 2, Ptuj, na novo lokacijo. Nova poslovalnica po bo novem 

znotraj nakupovalnega centra Qlandia, Ormoška cesta 15, Ptuj.  

Odločitev o selitvi je botrovala našemu cilju, to je strankam približati bančno poslovanje in 
prilagajati ponudbo njihovim potrebam in željam na lokaciji. Zato smo izbrali lahko dostopno 
lokacijo, kjer bodo naše stranke, poleg bančnih storitev, lahko opravile tudi svoje nakupe in 
pri tem koristile pestro ponudbo nakupovalnega centra s skoraj 600 brezplačnimi parkirnimi 
mesti.  

V ponedeljek, 30 novembra 2015 , bo nova poslovalnica  poslovala že v nakupovalnem 
centru Qlandia Ptuj . Poslovni čas bo od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro ter 13. in 
16.30 uro. Dodatno bo odprta tudi ob sobotah, med 9. in 12. uro. Od petka, 27. 11. 2015, 
na lokaciji Minoritski trg 2, prenehata delovati tudi obstoječi bankomat ter dnevno-nočni 
trezor. Dnevno-nočni trezor bo, na novi lokaciji, ponovno na voljo od ponedeljka, 30. 
novembra 2015, dalje. Stranke lahko na Ptuju brezplačno uporabljajo tri, že obstoje če, 
Hypo bankomate:  

• v pritličju nakupovalnega centra Qlandia Ptuj, Ormoška cesta 15; 
• v nadstropju nakupovalnega centra Qlandia Ptuj, Ormoška cesta 15; 
• v nakupovalnem centru Qcenter Ptuj, Puhova ulica 19. 

 

Vse, ki bodo prišli v novo poslovalnico, čaka posebna akcijska ponudba obro čne Hypo 
MasterCard kartice, ki vam omogoča, da si nakupe lahko sami, hitro in enostavno, poljudno 
porazdelite na do 12 obrokov. Število obrokov pa v roku 30 minut od opravljenega nakupa 
določite kar z odgovorom na SMS sporočilo.  
Če kartico sklenete do 31. 12. 2015, pa vas v Hypu čakajo naslednje ugodnosti:   

• povrnitev prvega obroka prvega nakupa; 
• 50 % popust na članarino za prvo leto; 
• podarimo do 1000 točk zvestobe Hypo Kluba. 

 

Ponudba je več kot privlačna, zato vsi vljudno vabljeni v novo Hypo poslovalnico, v 
nakupovalni center Qlandia Ptuj, od ponedeljka, 30. novembra 2015, dalje . Podrobnosti 
posebne ponudbe najdete na naši spletni strani.  
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