PRAVILA KARTICE UGODNOSTI PANVITA

1. Kartico ugodnosti Panvita (v nadaljevanju kartica) pridobi oseba (v nadaljevanju imetnik), ki
izpolni pristopno izjavo, ki je dostopna na vseh prodajnih mestih Panvitinega kmetijskega
centra ali mesnega centra AVE. Kartico izda gospodarska družba Skupina Panvita d.d. (v
nadaljevanju izdajatelj).
2. Kartica je brezplačna in se izda takoj, ko imetnik predloži podpisano pristopno izjavo.
Imetnik kartice je lahko le fizična oseba.
3. Izdajatelj se zavezuje vse pridobljene podatke imetnika, razvidne iz pristopne izjave
uporabljati izključno v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Imetnik v zvezi
s tem izrecno soglaša, da se vsi pridobljeni podatki, razvidni iz pristopne izjave lahko
uporabljajo shranjujejo in vpisujejo v baze podatkov in računalniško obdelujejo za naslednje
namene: razne statistične obdelave, trženjske raziskave, pošiljanje oglasnega gradiva, vabil,
spremljanje nakupovalnih vsebin kupcev, ter telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje.
Uporabnik podatkov je gospodarska družba Panvita d.d., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska
Sobota.
4. Če želi imetnik koristiti ugodnosti iz kartice, mora ob plačilu blaga na blagajni predložiti
kartico. Poznejši vpis nakupa in poznejše koriščenje popustov nista mogoča razen, če to ni
izrecno določeno s temi pravili. Brez predložitve kartice bonitetnih ugodnosti ni možno
koristiti.
5. Imetnik s kartico zbira točke tako, da za vsakih izpolnjenih 5,00 € pridobi 1 bonitetno točko.
Bonitetne točke in s tem ugodnosti veljajo za vse izdelke, razen za tiste, ki so posebej izvzeti iz
bonitetnega programa blaga.
6. Vrednosti posameznih nakupov v Panvitinem kmetijskem centru in v mesnem centru AVE
se seštevajo.
7. Bonitetno obdobje se obračuna polletno. Bonitete pridobljene v prvem polletju se morajo
koristiti najpozneje do konca drugega polletja in tako dalje.

8. Bonitetna lestvica:

9. Izdajatelj kartice si pridržuje pravico spreminjanja bonitetnih pravil. Vse spremembe bodo
javno objavljene na spletni strani www.panvita.si in www.ave.si. Če imetnik uporablja kartico
tudi po objavljenih spremembah se šteje, da s spremembami soglaša.
10. Kartica lahko nudi tudi posebne ugodnosti oz. akcije, ki so namenjene izključno imetnikom
kartice. Izdajatelj bo imetnike kartice o tem obveščal preko elektronskih sporočil, po navadni
pošti in na vseh prodajnih mestih Panvite.

11. V primeru okvare POS terminala ali izpadu informacijskega sistema tako, da ne deluje
bonitetni sistem, je imetnik prav tako upravičen do koriščenja bonitet, če predloži račun
pozneje na kateremkoli prodajnem mestu, vendar najkasneje v roku 8 dni od nakupa, na
katerem je prišlo do gornjih okoliščin.
12. Kartica velja do pisnega preklica izdajatelja. Ob preklicu imetnik kartice izgubi vse pravice do
koriščenja vseh bonitet.
13. Kartico lahko imetnik kartice kadarkoli prekliče.
14. Izgubo ali krajo kartice je potrebno sporočiti neposredno na sedež izdajatelja kartice: Panvita
d.d., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota ali telefon št. 02 530 36 10 ali po e-pošti:
kartica.ugodnosti@panvita.si. V tem primeru bo izdajatelj izdal imetniku novo kartico
najkasneje v roku 20 dni.

