KARTICA UGODNOSTI
CERKNO RESORT
Naročite in prevzamete jo lahko v
Blagovnici Cerkno med 7.00 in 15.00.

Splošna določila za izdajanje in uporabo kartice ugodnosti Cerkno
resort
Sprejem v članstvo in izdaja kartice
1. člen
Kartica ugodnosti Cerkno resort (v nadaljevanju: kartico) lahko dobi zaposleni v
podjetjih Hotel Cerkno d.o.o., TIK Kobarid d.o.o. , Eta d.o.o. ter CERTA d.d. , kakor tudi
upokojenec in delničar iz skupine CERTA, na podlagi izpolnjenega obrazca (v
nadaljevanju: imetnik).
2. člen
Izdajatelj in lastnik kartice je Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno (v
nadaljevanju: izdajatelj). Imetnik pridobi kartico ugodnosti na podlagi podpisane
pristopne izjave. S podpisom pristopne izjave imetnik izjavlja, da želi postati lastnik
kartice ugodnosti.
3. člen
Upravičenec do te kartice, le-to prejme v Blagovnici Cerkno. Ob prejemu mora
upravičenec oz. imetnik kartico podpisati, ker je le podpisana kartica veljavna.
4. člen
Imetnik je dolžan kartico skrbno hraniti. Kartica je neprenosljiva. Imetnik lahko s
kartico koristi popuste, bonuse in akcije, ki bodo namenjeni imetnikom te kartice.
5. člen
Pri nakupu s kartico, pridobi imetnik kartice ob koncu računa vrednostni kupon, na
katerem je izpisana vrednost popusta, ki ga lahko koristi pri naslednjih nakupih v času
veljavnosti vrednostnega kupona. Čas veljavnosti vrednostnega kupona je 30 dni po
opravljenem nakupu oz. je veljavnost za vnovčenje kupona izpisana na samem kuponu.
Vrednostni kupon lahko imetnik predloži blagajničarki, ki mu ob zaključku nakupa,
obračuna popust, naveden na vrednostnem kuponu. Vrednostni kupon blagajničarka
po vnovčenju obdrži kot dokazilo o upravičenosti obračuna ustreznega popusta.
6. člen
Izgubo ali krajo kartice mora imetnik takoj sporočiti izdajatelju na telefonsko številko
05 37 43 400 ali na elektronski naslov info@hotel-cerkno.si. Vso gmotno škodo, ki
nastane kot posledica izgube ali kraje kartice za čas do izteka naslednjega dne od
prejema obvestila, mora poravnati imetnik kartice. Po preklicu kartice imetnik pisno
zaprosi za ponovno izdajo kartice ali odpove nadaljnje sodelovanje s kartico. Za
ponovno izdajo kartice zaradi izgube, kraje ali predčasne zamenjave izdajatelj lahko
zaračuna stroške po stroškovniku. V primeru večkratne izgube, kraje ali zamenjave
kartice, lahko izdajatelj zavrne ponovno izdajo kartice.

7. člen
Imetnik lahko sam pisno odpove uporabo kartice. V tem primeru mora imetnik kartico
skupaj z izjavo o odpovedi uporabe kartice poslati na naslov izdajatelja.
8.člen
S prenehanjem upravičenosti do uporabe kartice ugodnosti (prenehanje zaposlitve,
oziroma izstop iz delniške knjige skupine) mora imetnik kartico vrniti izdajatelju.
9. člen
Izdajatelj si pridržuje pravico, da imetniku, ki kakorkoli krši splošna določila, brez
obrazložitve odpove nadaljnjo uporabo kartice in jo razglasi za neveljavno. Imetnik
mora na pisno zahtevo izdajatelja takoj vrniti izdano kartico in poravnati vse
obveznosti in stroške, nastale pri uporabi kartice. Kartico lahko imetniku na podlagi
zahteve izdajatelja odvzame tudi pooblaščena oseba na prodajnem mestu oziroma
druga pooblaščena oseba, ki jo določi izdajatelj, če je kartica neveljavna. S preklicem
kartice preneha pravica do unovčenja bonitet, popustov, vezanih na samo kartico
ugodnosti.
10. člen
Imetnik mora izdajatelju pisno, v roku 8 dni od dneva spremembe, posredovati vse
spremembe svojih osebnih podatkov. Imetnik soglaša, da izdajatelj pridobljene osebne
podatke uporablja izključno za potrebe poslovanja s kartico Cerkno resort. Pridobljene
podatke bo izdajatelj uporabljal in varoval skladno z določili ZVOP-1 − Zakona o
varstvu osebnih podatkov. Izdajatelj bo osebne podatke uporabljal tudi za namene: 1.
neposrednega trženja (vsi imetniki prejmejo enako ponudbo), 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 Cerkno resort lahko kadarkoli pisno prekliče posamezno privolitev in s tem
izgubi prednosti, ki izhajajo iz privolitve. Pisni preklic privolitve imetnik lahko
posreduje na naslov Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno
11. člen
Izdajatelj lahko spreminja Splošna določila za izdajanje in uporabo kartice, Stroškovnik
kartice Cerkno resort kot tudi Pravila bonitetnega sistema z javno objavo na spletni
strani www.cerkno-resort.si. O bistvenih spremembah poslovanja mora obveščati
imetnika z objavo sprememb na www.cerkno-resort.si in oglasnih deskah Blagovnice
Cerkno. Če imetnik tudi po seznanitvi o spremembah ali dopolnitvah teh določil
oziroma pravil, pisno ne odpove uporabe kartice in nadaljuje z njeno uporabo, se šteje,
da z njimi soglaša.
12. člen
Nepooblaščena in nezakonita uporaba kartice je kazniva. Morebitne spore med
imetnikom in izdajateljem rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

Popusti s kartico ugodnosti Cerkno resort v
Blagovnici Cerkno.
Ugodnosti veljajo do 15.4.2017
Šifra
001873
161579
216623
218706
230987
236817
297720
297739
297741
316920
766223
788243
900074
900121
900429
902676
935029
935778
937103
940332
942639
943243
945237
945827
946437

Naziv
ČISTILO STELEX ZA STE.RAZ750ML
MOKA NAM.PEC.MLIN.1KG
JOG.ČVRSTI LCA 1,5% 180G
ŠUNKA BK PREK.KOS VP KRAS
CORN FL.DENEL 500G
OLJE SONČNIČNO DIJAMANT 1 L
SEME GRAH TELEFON 100G
SEME FIŽOL KLEMEN 100G
SEME FIŽOL JERUZALMSKI 100G
SALAMA MORTADELA KRALJICA
MLEKO TR.ZE.DOL.3,51L
GNOJ.SUBSTRAL GUAN CVET.BALK
SV.VRAT BK
SV.HRBET BK.
SIR EDAMEC POLTRDI ZELENA DOL.
BRISAČE PAP.REG INA 3/1
CORN FL.DENEL BR.D.SLAD.500G
MOKA T500 KATIČ 5KG
TEST.JAJ.VALVICE NATURT.500G
ČIS.ODST.VOD.KAM.PENA 750ml
MOKA POS.BE.T400 KATIČ 5KG
SLADKOR KRIS.BE.NAJCENEJE1KG
ČIS.MASTROLINDO ZA TLA LIMON. 1 L
PRŠUT ROVAGNATI 100g
SEME FIŽOL CIPRO 100 G
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