PRAVILNIK za nakup darilnih bonov NS Europark-»DESETAK« in
za nakupe z darilnimi boni-»DESETAK«

Darilni boni NS Europark, t.i. »DESETAK« , so na voljo v zneskih po:
- 10 EUR
Kupite jih lahko na INFO točki Nakupovalnega središča Europark, Pobreška 18, 2000
Maribor, v obratovalnem času nakupovalnega centra ter na spletni strani
https://www.desetak.si/si.

1. Splošno
1.1. Darilni bon je dokument, ki ga družba izda proti plačilu v obliki listine in katerega je
skladno temi splošnimi pogoji, ki so ga kot plačilo za blago, dolžne sprejeti družbe, ki so
najemniki prostorov v nakupovalnem centru EUROPARK Maribor, Pobreška 18, 2000
Maribor.
1.2. Darilnega bona ni mogoče uporabiti kot plačilno sredstvo v : NKBM, ,Pošti
Slovenije, Loteriji Slovenije in Menjalnici Insa.
1.3. Darilnega bona ni mogoče uporabiti kot plačilno sredstvo za plačilo bančnih,
poštnih ali telekomunikacijskih storitev.

2. Obveznost družbe
2.1. Obveznost družb iz darilnega bona nastane v trenutku, ko potrošnik (kupec
darilnega bona) vplača vrednost darilnega bona. Vplačilo darilnih bonov je možno
opraviti z gotovino, VALU moneto, plačilnimi karticami: MasterCard/Eurocard, Visa,
Karanta, Maestro BA Maestro ali nakazilom na TRR prodajalca bonov. Prodajalec bonov
je gospodarska družba EUROPARK d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana.
2.2. Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam dokument in gre vsakokratnemu
imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi
darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.
2.3. Obveznost družb iz darilnega bona preneha s tem, ko ga družba sprejme kot plačilo
za blago, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz
razlogov iz 4.1 teh splošnih pogojev.

3. Pravice imetnika darilnega bona
3.1. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času
veljavnosti darilnega bona v prodajalnah družb v nakupovalnem centru EUROPARK
Maribor, razen v tistih, ki so navedene pod tč. 1.2. in za plačilo storitev opredeljenih pod
tč. 1.3. tega pravilnika. Čas veljavnosti darilnega bona je natisnjen na darilnem bonu.
3.2. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da bon predloži v
prodajalni kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od
vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Če je vrednost
nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, se namreč razlika do polne vrednosti bona v
gotovini ne vrača.
3.3. Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev.
Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega
bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.
3.4. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za denar.

4. Ostala določila
4.1. Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V
nasprotnem primeru se šteje darilni bom za neveljavnega.
4.2. Družbe lahko zavrnejo izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je
darilni bon ponarejen, popisan, ali poškodovan, do stopnje, da se vsebine bona ne da
razbrati. Še posebej črtna koda na darilnem bonu mora ostati nepoškodovana, sicer je
darilni bon neveljaven in družbe zavrnejo njegovo unovčitev.
4.3. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi
boni se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče
v Ljubljani.

5. Alternativno reševanje sporov
Za slovenske (mednarodne) potrošnike podajamo povezavo do SRPS.
Ne glede na prejšnji odstavek Europark d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca
alternativnega reševanja sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Ljubljana, 4.8.2020

