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Sežana; 04.07.2011

Zadeva: Zlate kartice - splošna določila ter pravila bonitetnega sistema

Spoštovani,

Odločili smo se, da našim članom in zaposlenim podarimo zlato kartico, ki bo prinašala 
posebne ugodnosti o katerih lahko preberete več v spodnjih vrsticah.

I. Splošna določila – ZLATA KARTICA 

1. Izdajatelj in lastnik kartice je Vinakras z.o.o. Sežana,
2. Imetnik je dolžan kartico skrbno hraniti. Kartica, ki se glasi na lastno ime je neprenosljiva,
3. Izgubo ali krajo kartice mora imetnik takoj sporočiti izdajatelju na tel. št. 05/73 13 444 in 

s pisno izjavo na naslov izdajatelja (Vinakras z.o.o. Sežana, Sejmiška pot 1 a, 6210 
Sežana)  preklic tudi potrditi,

4. Za preklic kartice izdajatelj zaračuna stroške preklica. Po preklicu kartice se imetniku izda
nova kartica, razen če s pisno izjavo dokončno preklicuje izdajo kartice,

5. Imetnik lahko sam pisno odpove uporabo kartice,
6. Imetnik mora izdajatelju pisno v roku 8 dni od dneva spremembe, posredovati vse 

spremenjene osebne podatke. Imetnik soglaša, da izdajatelj pridobljene osebne podatke  
uporablja izključno za potrebe poslovanja s kartico Vinakras. Pridobljene podatke bo 
izdajatelj uporabljal in varoval skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
Izdajatelj bo osebne podatke uporabljal tudi za namene: 1. neposrednega trženja, 2. 
proučevanje nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično 
ciljnega trženja (imetniki prejmejo različne posebej oblikovane in prilagojene ponudbe ter 
ugodnosti). Imetnik kartice Vinakras, lahko kadarkoli pisno prekliče  posamezno kartico 
in s tem izgubi prednosti, ki izhajajo iz naslova le-te. Pisni preklic imetnik lahko 
posreduje na naslov Vinakras z.o.o. Sežana, Sejmiška pot 1 a, 6210 Sežana,

7. Ob prenehanju članstva ali zaposlitve kartica ni več veljavna, kar pomeni, da imetnik 
kartice izgubi prednosti, ki izhajajo iz njenega naslova,

8. Izdajatelj lahko spreminja splošna določila za izdajanje in uporabo kartice. O bistvenih 
spremembah  poslovanja mora obveščati imetnika. Če imetnik tudi po prejemu obvestila o
spremembah ali dopolnitvah  teh določil, pisno ne odpove  uporabe kartice  in nadaljuje z 
njeno uporabo, se šteje, da z njimi soglaša.
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II. Pravila bonitetnega sistema – ZLATA KARTICA

 Zlata kartica je namenjena članom zadruge ali zaposlenim,
 Pri zlati kartici je oblikovanih 6 blagovnih skupin, ki imajo že vnaprej določene popuste in

pri katerih ni mogoče pridobiti točk,
 Blagovne skupine so:

I. ŠKROPIVA: 5 % popust
II. GNOJILA nad 25 kg: 2 % popust

III. KRMILA nad 25 kg: 5 % popust
IV. ODPRTA VINA: 2 % popust
V. STEKLENIČENA VINA: 5 % popust

VI. TERANOV LIKER: 5 % popust
 Zbiranje in unovčenje točk je možno na vseh prodajnih mestih Vinakras,
 Točkuje se vsak nakup nad 5 EUR. Vsakih 5 EUR prinese 1 točko. Primer:

- od 5 do 9,99 EUR = 1 točka
- od 10 do 14,99 EUR = 2 točki

 Bonitetne točke se zbirajo na vašem računu, 
 Skupno število zbranih točk se ob vsakem nakupu izpiše na blagajniškem izpisu-računu,
 Večje število zbranih točk prinaša večji prihranek,
 Vrednost ene točke je 0,10 €,
 Zbrane točke niso prenosljive v naslednje bonitetno obdobje, v katerem se število zbranih

točk vrne na 0, tudi v primeru izgubljene ali ukradene kartice,
 Točke je možno pridobiti le ob gotovinskem plačilu,
 Točk ni mogoče pridobiti pri plačilu nakupa z drugimi plačilno-kreditnimi karticami,
 Točk ne prinašajo nakupi kmetijske mehanizacije, plina ter nakup blaga na obroke,
 Točk  ne  prinašajo  nakupi  blaga,  ki  je  že  vključeno  v  razne  akcije  in  nakupi  blaga  na

katerega se odobri izredni popust,
 Točke je možno pridobiti takoj ob nakupu. Naknaden vpis ni možen,
 Na unovčene točke  ni  možno  pridobiti  točk  niti  jih  zamenjati  za  gotovino ali  le  delno

unovčiti,
 Vinakras  ne  prevzema  odgovornosti  za  unovčene  točke  na  izgubljenih  ali  ukradenih

karticah,
 Bonitetna obdobja:

1. 01.01. do 31.03. – možnost koriščenja popustov od 01.04. do 30.04
2. 01.04. do 30.06. – možnost koriščenja popustov od 01.07 do 31.07
3. 01.07. do 30.09. – možnost koriščenja popustov od 01.10 do 31.10.
4. 01.10  do 31.12. – možnost koriščenja popustov od 01.01 do 31.01

 Izdajatelj kartic Vinakras z.o.o. Sežana si pridržuje pravico spreminjanja bonitetnih pravil.

Lep pozdrav

Direktor:
Marjan Colja l.r.
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