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POGOJI POSLOVANJA Z MARCHÉ VREDNOSTNO KARTICO 

S splošnimi pogoji poslovanja z vrednostnimi karticami podjetje Marche gostinstvo 

d.o.o., Notranjska 71, 1370 Logatec določa pravice in obveznosti iz naslova Marché 

vrednostne kartice. Ti splošni pogoji vežejo izdajatelja in imetnika Marché vrednostne 

kartice. 

Splošno 

Marché vrednostna kartica je izkazni dokument v plastični obliki, opremljen z EAN kodo 

oz. številko kartice. Izdajatelj ga izda proti plačilu in ga je skladno s splošnimi pogoji 

zavezan sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja v poslovnih enotah izdajatelja. 

Marché vrednostna kartica je izdana v slovenskem jeziku in se uporablja izključno v 

poslovnih enotah izdajatelja na slovenskem tržišču. 

Marché vrednostna kartica je veljavna dve leti od datuma izdaje kartice oz. dve leti od 

zadnjega polnjenja dobroimetja. 

Vrednosti  

Vplačnik lahko naloži na Marché vrednostno kartico najmanj 10 EUR dobroimetja, 

maksimalni dovoljeni znesek dobroimetja na kartici ni določen. 

S ponovnim vplačilom je možno dobroimetje na Marché vrednostno kartico večkrat 

naložiti. 

S plačilom računa za nakup v restavraciji se znesek dobroimetja na Marché vrednostni 

kartici zmanjša za znesek plačila. Kupec dobi potrdilo o koriščenju in stanju 

dobroimetja. 

V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti na kartici, mora imetnik Marché 

vrednostne kartice razliko doplačati. V primeru, da je vrednost nakupa nižja od 

vrednosti dobroimetja na kartici, preostanek vrednosti ostane na kartici in ga kupec 

lahko izkoristi do datuma veljavnosti.  

Vrednostne kartice ni mogoče zamenjati za gotovino, prav tako ni mogoče dobiti v 

gotovini izplačanega preostanka vrednosti. 

Obveznosti družbe 

Obveznost izdajatelja iz naslova vrednostne kartice nastane v trenutku, ko imetnik 

vrednostne kartice vplača vrednost. 

Vplačilo vrednosti je možno opraviti z veljavnim plačilnim sredstvom. Z nakupom 

postane izdana vrednostna kartica plačilno sredstvo za plačilo nakupa blaga v 

katerikoli poslovni enoti izdajatelja v Sloveniji. 

http://www.marche-restaurants.com/si


 

 
Marche gostinstvo d.o.o.        

Notranjska cesta 71                        

1370 Logatec                             

klčćlč 

T +386 (0)1 7508 410 
F +386(0)1 7508 424 
marche-movenpick.si  

Obveznost izdajatelja iz vrednostne kartice preneha s tem, ko jo Družba sprejme kot 

plačilo za blago, s potekom veljavnosti, ali če postane vrednostna kartica neveljavna 

po teh splošnih pogojih. 

Vrednostna kartica se ne glasi na lastno ime in je prenosljiva, kar pomeni, da izdajatelj 

ni odgovoren za morebitne zlorabe vrednostne kartice in ni dolžan preverjati identitete 

prinosnika. 

Splošni pogoji poslovanja z vrednostnimi karticami veljajo od dneva objave dalje in so 

na vpogled na spletni strani izdajatelja ter v vseh poslovnih enotah izdajatelja v 

Sloveniji. 

Morebitni spori med strankama, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z Marché 

vrednostno kartico se rešujejo sporazumno. 

 

 

Logatec, 10.10.2017 
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http://www.marche-restaurants.com/si

