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OPĆI UVIJETI POSLOVANJA SA MARCHÉ VRIJEDNOSNOM 
KARTICOM 

Opći uvijeti poslovanja s  vrijednosnim karticama Marche Restorani d.o.o., 
Badalićeva 26/c 10000 Zagreb definira prava i obveze Marché vrijednosne 
kartice. Ovi opći uvjeti obvezuju se za Izdavatelja i vlasnika Marché Vrijednosne 
kartice. 

Marché vrednostna kartica je  dokument u plastičnom obliku, sadrži EAN kod ili 
broj kartce. Izdavatelj ga prihvaća kao sretstvo plaćanja i dužan je u skladu s 
općim uvijetima prihvatiti ga kao sredstvo plaćanja za robu na poslovnim 
jedinicama. 

Marché vrijednostna kartica je izdana u Hrvatskoj i upotrebljava se isključivo u 
poslovnim jedinicama izdavatelja na Hrvatskom tržištu. 

Marché vrijednostna kartica vrijedi dvije godine od datuma stavljanja kredita na 
karticu. 

Vrijednosti 

Korisnik lako stavi na Marché vrijednosnu karticu najmanj 70 Kuna. 

Ponovno postavljanje kredita na karticu korisnik je moguće postaviti više puta. 

Plaćanjem računa u Marché restoranu pomoću vrijednosne kartice, iznos salda 
na računu se smanjuje za navedeni račun. Kupac prima potvrdu i stanje salda. 

U slučaju da je vrijednost računa veća mod kredita koji ima korisnik na 
raspolaganju razliku plaća gotovinom. Ako je vrijednost manja od onog koje je 
na raspolaganju, iznos ostaje za iskoristit do datuma valjanosti. 

Vrijednost kartice ne može se zamijeniti za gotovinu,niti je moguće isplatiti 
ostatak vrijednosti sa kartice. 

Obaveza izdavatelja kartice 

Obveza izdavatelja iz vrijednosne kartice nastaje u trenutku,kada korisnik 
vrijednosne kartice plaća. 

Plaćanje vrijednosti može se izvršiti važećim načinom plaćanja. Prilikom kupnje 
kartice ona postaje sredstvo plaćanja u svim Marché restoranima i bistroima u 
Hrvatskoj. 

Obveza izdavatelja o vrijednosti kartice prestaje kada ga Društvo prihvati kao 
plaćanje robe s datumom isteka, ili ako vrijednost kartice postane nevažeća 
prema ovim općim uvjetima. 
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Vrijednostna kartica se ne pojavljuje na ime korisnika i prenosiva je, što znači 
da izdavatelj nije odgovoran za bilo kakvu zlouporabu vrijednosne kartice i nije 
obvezan provjeriti identitet. 

Opći uvjeti poslovanja s vrijednosnim karticama vrijede od datuma objavljivanja 
i dostupni su na internetskim stranicama izdavatelja i u svim granama 
izdavatelja u Hrvatskoj. 

Svaki spor između stranaka koji proizlaze iz ili je u svezi s karticom za  valjanost 
dogovorit će se sporazumno. 

 

Drganić, 10.10.2017. 

 

Aleksander Sinkovič, direktor 

 


