
SPLOŠNI POGOJI DARILNE KARTICE SAVA HOTELS & RESORTS

Darilna kartica stopi v veljavo, ko jo napolnite z vrednostjo darila na blagajni Tuševih trgovin. Na kartico lahko
naložite poljubno vrednost od 10 eur pa do 200 eur.

Darilno kartico lahko koristite za storitve bivanja, ki se prodajajo pod blagovno znamko Sava Hotels & Resorts
na destinacijah: Sava hoteli Bled, Terme 3000-Moravske Toplice, Zdravilišče Radenci, Terme Banovci, Terme
Lendava in Terme Ptuj.
Imetnik darilne kartice mora sam pri ponudniku storitev preveriti ali obstajajo morebitne omejitve za plačilo
posamezne storitve iz programa z darilno kartico (ne velja za samostojni nakup wellness storitev).

Pred koriščenjem darilne kartice, storitve predhodno rezervirajte na tel. 02/518 2200, info@terme3000.si. V
primeru odpovedi ali spremembe rezervacije veljajo splošna pravila ponudnika storitev Sava Turizem d.d..

V primeru, da darilna kartica ni izkoriščena v času veljavnosti, je ukradena, izgubljena ali uničena, njen
uporabnik ni upravičen do povračila ali kompenzacije v kakršni koli obliki.

Pri izvedbi storitve so veljavni specifični pogoji ponudnika storitve. Izvedbo storitev urejajo pravila SAVA
TURIZEM d.d. in njegovi lastni pogodbeni pogoji.

Darilne kartice ni mogoče zamenjati za denar. Imetnik darilne kartice ni opravičen do nadomestila v primeru da
ne porabi celotne nalože vrednosti na kartici. Imetnik darilne kartice lahko porabi naloženo vrednost v enem
nakupu. Darilna kartica se unovči na hotelskih recepcijah ob plačilu končnega računa.

Podatke o stanju na kartici lahko preverite na blagajni Tuševih prodajaln.

Darilna kartica je veljavna 1 leto od datuma polnitve. Po poteku tega roka, veljavnost poteče brez posebnega
obvestila, morebitna preostala vrednost na kartici pa se izbriše.

Sava Turizem si pridružuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni Splošna določila poslovanja z
darilno kartico Sava Hotels & Resorts.

SPLOŠNI POGOJI DARILNE KARTICE LIPICA

Darilna kartica stopi v veljavo, ko jo napolnite z vrednostjo na blagajni Tuševih trgovin. Na kartico lahko naložite
poljubno vrednost od 10 eur do 500 eur.

Darilno kartico lahko koristite za naslednje storitve: Ogled Kobilarne Lipica, ogled treninga in predstave
klasične šole jahanja, vožnjo s kočijo, poni jahanje, namestitev v hotelu Maestoso, lekcije in tečaji jahanja,
igranje golfa in mini golfa, igranje tenisa, lokostrelstvo, izposojo koles in tajsko masažo. Imetnik darilne kartice
mora sam pri ponudniku storitev preveriti ali obstajajo morebitne omejitve za plačilo posamezne storitve z
darilno kartico.

Pred koriščenjem darilne kartice storitve predhodno rezervirajte na 05/739 1580 ali na info@lipica.org

V primeru odpovedi ali spremembe rezervacije veljajo splošna pravila ponudnika storitev Lipica Turizem d.o.o.

V primeru, da darilna kartica ni izkoriščena v času veljavnosti, je ukradena, izgubljena ali uničena, njen
uporabnik ni upravičen do povračila ali kompenzacije v kakršni koli obliki. Darilne kartice ni mogoče zamenjati
za denar.



Lipica Turizem d.o.o. si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni Spplošna določila poslovanja
z darilno kartico. Izvedbo storitev urejajo splošni pogoji podjetja Lipica Turizem d.o.o.

Podatke o stanju na kartici lahko preverite na blagajni Tuševih prodajaln.

Darilna kartica je veljavna 1 leto od datuma polnitve. Po poteku tega roka, veljavnost poteče brez posebnega
obvestila, morebitna preostala vrednost na kartici pa se izbriše.

SPLOŠNI POGOJI DARILNE KARTICE KOMPAS

Kartico koristite le v poslovalnicah Kompas d.d. (objavljene na www.kompas.si). Naložena vrednost velja za
rezervacije aranžmajev v organizaciji Kompas d.d., za katere veljajo splošni pogoji in navodila za potovanje
Kompas d.d., ki so sestavni del programov in pogodb/voucherja ter so vam kot tiskana priloga na voljo v vseh
poslovalnicah Kompas d.d. in na www.kompas.si Naložena vrednost na kartico se preveri v poslovalnicah Tušna
blagajni, v poslovalnicah Kompas d.d.

Veljavnost darilne kartice je 12 mesecev od dneva nakupa in stopi v veljavo od trenutka, ko je napolnjena na
blagajni v Tuštrgovini, a ne kasneje od 31.12.2013. V primeru, da darilna kartica ni izkoriščena v času
veljavnosti, je ukradena, izgubljena ali uničena, njen uporabnik ni upravičen do povračila ali kompenzacije v
kakršni koli obliki. Darilne kartice ni mogoče zamenjati za denar. Imetnik darilne kartice ni upravičen do
nadomestila razlike v ceni v primeru, da ne porabi celotne naložene vrednosti na kartici. Vrednost kartice se
lahko porabi le v enkratnem, celotnem znesku. Ob nakupu produkta ali storitve v večji vrednosti od naložene na
kartici, mora imetnik doplačati razliko v ceni. V primeru prenehanja poslovanja ponudnika, ni mogoče vračilo
vrednosti, ki je bila naložena na kartici.


