AVTOBUSNI PROGRAM ZVESTOBE
Datum: 17.7.2020
Navodila pripravila: Sanja Leban
IZDAJANJE BUS KARTIC:
Vsak voznik oz. vodnik z licenco lahko pridobi svojo Marche BUS kartico. Kartico z izpolnjenim in potrjenim
obrazcem prevzame direktno 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 najmanj desetih prihodih z gosti. Veljavnost
BUS kartic: Marché Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Madžarska.
NEAKTIVNE KARTICE:
Bus kartice podaljšane v lanskem letu so aktivne in veljajo do 31.1.2025. Bus kartice voznikov oz. vodnikov, ki
jih niso podaljšali so neaktivne. Za dodatne informacije jih usmerite na e-naslov: bus.card@marche-slovenija.si.
Voznikom oz. vodnikom, ki pripeljejo goste odobrimo strošek reprezentance na svojo enoto (vodja oz. odgovorni
v izmeni), jim damo obrazec za izdajo nove kartice in pojasnimo postopek.
Voznik oz. vodnik, ki pride brez gostov, njegova kartica pa je neaktivna mora svoj obrok plačati.
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). To velja za vse voznike in vodiče, ki pripeljejo 10 ali več potnikov (konzumacija
hrane ali pijače).
Na eno kartico voznik oz. vodnik lahko koristi 1 običajen obrok za eno osebo in 1 pijačo.
Bus kartica ne velja za trgovsko blago (vključno s trgovsko pijačo) in alkoholne pijače.
Obiski brez gostov: če pride voznik ali vodič sam, mu pripada topli napitek.
Obiski z gosti od 1-9: če pride voznik ali vodič z 1-9 gostov, mu ponudimo topli napitek in rogljič ali sendvič.
IZDAJA VOUCHER-JA: Voznik oz. vodnik prejme e-voucher v vrednosti 5 EUR, če pripelje 10 potnikov in več
na zajtrk, malico, kosilo (konzumacija hrane ali pijače). 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 10 ali več pripeljanih gostov.
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.
Ugodnosti veljajo za 2 šoferja in 1 vodiča na avtobus.
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