OPĆI UVJETI POSLOVANJA S POKLON KARTICAMA

Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja s poklon karticama društvo Kraš-trgovina d.o.o. Zagreb, Ravnice
48 (u daljnjem tekstu: Društvo), utvrđuje prava i obveze Društva, kupaca i imatelja poklon
kartice u svezi korištenja poklon kartica Društva.
Ovi Opći uvjeti obvezuju Društvo i svakog kupca odnosno imatelja poklon kartice.
Članak 2.
Poklon kartica izrađena je od plastike, sadrži barkod i vrijednost.
Poklon kartice prodaju se u vrijednosti od 100 kuna i 200 kuna.
Poklon kartice mogu se kupiti na svim prodajnim mjestima Društva (Kraš bonbonnière,
Diskont) i u Choco barovima Društva.
Članak 3.
Poklon kartica je sredstvo plaćanja istovjetno gotovini te se može koristi na svim prodajnim
mjestima (Kraš bonbonnière, Diskont) i u Choco barovima Društva.
Poklon kartica nije zamjenjiva za novac.
Poklon kartica ne glasi na ime.
Plaćanje poklon karticom moguće je samo uz fizičko predočenje kartice, bez potrebe
identifikacije donositelja poklon kartice.
Članak 4.
Poklon kartica vrijedi 1 (jednu) godinu od dana aktivacije. Kartica se aktivira prilikom kupnje
iste.
Poklon karticu potrebno je potrošiti jednokratnom kupnjom, a u slučaju da je vrijednost kupnje
viša od vrijednosti poklon kartice, imatelj poklon kartice dužan je platiti razliku.
U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti poklon kartice, Društvo neće imatelju
kartice vratiti ostatak iznosa.
Poklon kartica putem barkoda povezana je s on-line sustavom Društva, putem kojeg se
provjerava ispravnost i valjanost poklon kartice.
U slučaju proteka roka važenja poklon kartice ili u slučaju da je poklon kartica oštećena te nije
moguće očitati barkod, Društvo neće biti u mogućnosti primit poklon karticu kao sredstvo
plaćanja i neće biti dužno imatelju kartice nadoknaditi time nastalu štetu.

Članak 5.
Opći uvjeti poslovanja s poklon karticama objavljeni su na internetskoj stranici Kraš d.d.
prehrambena industrija na adresi www.kras.hr te su dostupni u svim prodajnim mjestima i
Choco barovima Društva.
Društvo pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, odnosno ukidanja daljnje prodaje poklon
kartica u svakom trenutku, uz obavezu da imateljima omogući da iste iskoriste do isteka roka
valjanosti.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

U Zagrebu, dana 04.srpnja.2018.g.

