
 
 

 

Splošni pogoji članstva v Vrtnar.si klubu 

 
Splošni pogoji so pravna osnova za poslovanje s karticami Vrtnar.si kluba. S podpisano izjavo na 
obrazcu se vsak imetnik kartice zvestobe zaveže k poznavanju in spoštovanju določil o poslovanju, ki 
so navedena v nadaljevanju. 
 
1. člen 
Vrtnar.si klub je bonitetni sistem podjetja Vrtni center Kurbus, Simona Kurbus s.p. in www.vrtnicenterkurbus.si, 
katerega dejavnost se izvaja pri podjetju Vrtni center Kurbus, Simona Kurbus s.p., Mele 2, 9252 Radenci. 
2. člen 
Član Vrtnar.si kluba lahko postane vsaka fizična oseba z dopolnjenim 18 letom starosti, ki izpolni 
pristopni obrazec za včlanitev v klub in ga odda v eni izmed poslovalnic podjetja Vrtni center Kurbus. Osebi, ki 
izpolnjuje pogoje za članstvo in pravilno izpolni obrazec, družba Vrtni center Kurbus, Simona Kurbus s.p. izda Vrtnar.si 
klub kartico. Pristopni obrazci se arhivirajo. 
3. člen 
Izdajatelj in lastnik kartice Vrtnar.si kluba, družba Vrtni center Kurbus, Simona Kurbus s.p., se obvezuje, da bo 
pridobljene podatke o članih uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Član soglaša, 
da se podatki shranjujejo v centralno bazo podatkov, katere upravljavec je družba Vrtni center Kurbus, Simona 
Kurbus s.p. in v kateri se bodo shranjevali podatki o nakupih in storitvah, ki so bili opravljeni oziroma uporabljeni s 
predložitvijo kartice in na podlagi katerih bo upravičen do prilagojenih ponudb, ugodnosti in bonitet Vrtnar.si kluba. 
Izdajatelj bo osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na 
podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Imetnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da 
izdajatelj trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene 
namene. 
4. člen 
Pristopno izjavo se lahko izpolni in vroči zaposleni osebi v kateri koli od poslovnih enot Vrtnega centra Kurbus (Vrtni 
center Kurbus na Meleh, Cvetličarna v Radencih). V tem primeru pristopnik soglaša, da pooblaščena oseba pred 
sprejemom pristopne izjave preveri njegovo istovetnost. Če odkloni preverbo istovetnosti, lahko pooblaščena oseba 
zavrne sprejem pristopne izjave. 
5. člen 
Pred plačilom kupljenega blaga je treba na blagajni predložiti kartico ugodnosti oz. pri spletnem nakupu, pred 
njegovo izvedbo vnesti številko kartice. Poznejši vpis nakupa ni mogoč, prav tako ni mogoče pozneje izkoristiti 
popustov in drugih ugodnosti. 
6. člen 
Z Vrtnar.si klub kartico se beležijo nakupi, pridobivajo ugodnosti, uveljavljajo popusti in druge bonitete. Članstvo je 
brezplačno in za kupce brez obveznosti. Pravilniki ugodnosti kluba in akcije so objavljeni na spletni strani 
www.vrtnicenterkurbus.si. 
7. člen 
Kartica ugodnosti lahko nudi tudi posebne ugodnosti oz. akcije, ki so namenjene izključno imetnikom kartice. 
Izdajatelj bo imetnike kartice obveščal preko elektronskih ali SMS sporočil, po navadni pošti in na prodajnih mestih. 
8. člen 
Imetnik mora izgubo ali krajo kartice Vrtnar.si kluba nemudoma sporočiti na naše kontaktne naslove. Izdajatelj vam 
bo najpozneje v 15 dneh po prejemu prijave poslal novo kartico. 
9. člen 
Članstvo v Vrtnar.si klubu lahko član prekliče s pisno izjavo, ki jo pošlje na naslov Vrtni center Kurbus, Simona Kurbus 
s.p., Mele 2, 9252 Radenci.  
10. člen 
Član Vrtnar.si kluba je dolžan izdajatelju kartice kluba, družbi Vrtni center Kurbus, Simona Kurbus s.p., posredovati 
spremembo svojih osebnih podatkov. To lahko stori tako, da v naši poslovalnici izpolni obrazec za spremembo 
podatkov, lahko pa podatke spremeni tudi preko elektronske pošte vrtni.center@centerkurbus.si  (e-pošto prosim 
naslovite s – Sprememba podatkov). Z veseljem smo vam na voljo tudi telefonsko. 
Vrtni center Kurbus, Simona Kurbus s.p. ne jamči za škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih 
podatkov članov Vrtnar.si kluba, s katerimi razpolaga. 
11. člen 
Izdajatelj kartice ugodnosti si pridržuje pravico spreminjanja bonitetnih pravil. Vse spremembe bodo javno objavljene 
na spletnih straneh. Če imetnik uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah velja da se z njimi strinja. 
12. člen 
Kartica Vrtnar.si kluba je veljavna do pisnega preklica izdajatelja. Ob preklicu član Vrtnar.si kluba izgubi pravico do 
izkoriščenja vseh bonitet. 
13. člen 
Ti splošni pogoji veljajo od 01. 01. 2017 dalje in veljajo do spremembe oziroma preklica. 
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