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PRAVILNIK ZA NAKUP DARILNIH BONOV IN NAKUPE Z DARILNIMI BONI
Darilni boni so na voljo v znesku po:
- 10 EUR.
Darilni boni so na voljo v TIC-u Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik, ter upravi KRC-a Hrastnik, Log 3,
1430 Hrastnik, v njihovem obratovalnem času in spletni trgovini na spletnem mestu https://etrznica.hrastnik.si/.
1. Splošno
1.1. Darilni bon je dokument, ki ga Kulturno rekreacijski center Hrastnik (v nadaljevanju KRC Hrastnik) izda proti
plačilu v obliki listine in katerega so skladno s temi splošnimi pogoji lahko unovči v vseh enotah KRC-a izključno
za blago in storitve KRC-a Hrastnik.
1.2. Enote javnega zavoda KRC Hrastnik:
- TIC Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 9a, Hrastnik,
- Bazen Hrastnik, Novi Log 1b, Hrastnik,
- Muzej Hrastnik, Cesta 1. maja 41, Hrastnik,
- Delavski dom Hrastnik, Log 2, Hrastnik,
- Športna dvorana Hrastnik, Novi Log 7b, Hrastnik,
- Športna dvorana Dolanka, Planinska c. 4, Dol pri Hrastniku.
1.3. Darilnega bona ni mogoče uporabiti kot plačilno sredstvo za plačilo storitev drugih organizatorjev prireditev
(npr. vstopnice) v enotah KRC-a Hrastnik ali plačilo športnih, kulturnih in ostalih storitev ter dejavnosti drugih
izvajalcev v enotah KRC-a Hrastnik.
2. Obveznosti prodajalca bonov
2.1. Obveznost KRC-a Hrastnik iz darilnega bona nastane v trenutku, ko potrošnik (kupec darilnega bona) vplača
vrednost darilnega bona. Vplačilo darilnih bonov je možno opraviti z gotovino ali nakazilom na TRR prodajalca
bonov. Prodajalec bonov je KRC Hrastnik, Log 3, 1430 Hrastnik, boni pa se prodajajo v enoti TIC Hrastnik (Naselje
Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik), na upravi (Log 3, 1430 Hrastnik) in v spletni trgovini na spletnem mestu
https://etrznica.hrastnik.si/.
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
kakršne koli identifikacije.
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2.3. Obveznost darilnega bona preneha s tem, ko ga KRC Hrastnik sprejme kot plačilo za blago ali storitev, s
potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov iz točke 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
enotah KRC-a Hrastnik. Izjema so tiste storitve, ki so navedene pod točko 1.3. tega pravilnika.
Čas veljavnosti darilnega bona je zabeležen na darilnem bonu.
3.2. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da bon predloži v enoti KRC-a Hrastnik kot
plačilo ob nakupu blaga in storitev. 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 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 darilni bon ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni
bon za neveljavnega.
4.2. KRC Hrastnik lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen,
popisan ali poškodovan do stopnje, da se vsebine bona ne da razbrati.
4.3. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršni koli povezavi z darilnimi boni, se rešujejo
sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Trbovljah.
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