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AVTOBUSNI PROGRAM ZVESTOBE 

Datum: 18.12.2018 

 

UGODNOSTI IZ BUS PROGRAMA ZVESTOBE 

 

BUS KARTICA:  

Vsak voznik oz. vodnik z licenco lahko pridobi svojo Marche BUS kartico. Kartico lahko z izpolnjenim in 

potrjenim obrazcem prevzame na lokacijah: Marché Lom I in II, Tepanje I in II ter Obrežje. Na novo 

izdajamo samo začasne kartice in samo voznikom oz. vodnikom, ki so na službeni poti s skupino. 

Začasne kartice imajo enake ugodnosti kot stalne/ plastične kartice, to pa izdamo po približno desetih 

prihodih z gosti.  

Veljavnost BUS kartic: Marché Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Madžarska.  

 

HRANA IN PIJAČA: Voznike avtobusov in turistične vodnike za vsak postanek na službeni poti v 

restavracijah in bistrojih Marché ter Marché Mövenpick nagradimo z brezplačno hrano in pijačo, ki jo 

konzumirajo v restavraciji (ne velja za Take Away). 

Na eno kartico voznik oz. vodnik lahko koristi 1 obrok in 1 pijačo. 

Bus kartica ne velja za trgovsko blago (vključno s trgovsko pijačo) in alkoholne pijače. 

 

Ponavljajoči obiski brez gostov, ki jih blagajna avtomatsko šteje: ko je povprečno število gostov v 

zadnjih 10 obiskih 0-3 to pomeni zmanjšan obseg koriščenja ugodnosti: 'topli napitek' ali 'topli 

napitek + sendvič oz. sladica', vse ostalo mora voznik doplačati.  

Opozorilo se neha prikazovati, ko voznik pripelje goste. 

 

IZDAJA VOUCHER-JA: Voznik oz. vodnik prejme e-voucher v vrednosti 5 EUR, če pripelje 15 potnikov 

in več na zajtrk, malico, kosilo. E-voucher se ne izda v primeru, da potniki koristijo zgolj toaleto, so 

gostje bencinske črpalke in ne restavracije Marché. E-voucher se avtomatsko naloži na BUS kartico, ko 

je vpisanih 15 ali več pripeljanih gostov. 

Odrezek o stanju dobroimetja mora voznik oz. vodnik obvezno prejeti. 

Veljavnost in unovčljivost: Marché Slovenija in Hrvaška do 31.12. v tekočem letu. 

 

PRIVAT OBISKI: Voznikom oz. vodnikom, ki niso na službeni poti (niso uniformirani / ustrezno 

označeni s priponko ali niso z avtobusom), ne pripadajo ugodnosti iz Bus programa zvestobe. V tem 

primeru lahko koristijo Voucher. 

 

 
 


