
Splošni pogoji poslovanja z darilnimi karticami 
 
1. člen  
Splošni pogoji poslovanja so pravna podlaga za opredelitev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
poslovanja z darilno kartico podjetja Benton d.o.o.(v nadeljevanju darilna kartica). Z uporabo 
darilne kartice se vsak imetnik darilne kartice zavezuje, da bo darilno kartico uporabljal v 
skladu s temi oz. vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja, če se le-ti po prejemu 
darilne kartice spremenijo.  
 
2. člen  
Izdajatelj in lastnik darilne kartice je BENTON prodaja in servis glasbil d.o.o., Prešernova 9, 
1234 Mengeš (v nadaljevanju: izdajatelj). 
 
3. člen 
Darilna kartica je izkazni dokument v plastični obliki, opremljen z unikatno EAN kodo in 
serijsko številko, ki ga izdajatelj izda proti plačilu in ga skladno s temu pogoji sprejema kot 
plačilno sredstvo za blago in storitve v ponudbi podjetja Benton d.o.o.. 
 
4. člen 
Kupec ob nakupu darilne kartice sam določi vrednost, ki jo želi kupiti. Na kartico lahko naloži 
20€ do 2000 €.  
Dobroimetje, naloženo na darilni kartici, se ne obrestuje.  
Dobroimetje na darilni kartici se ne izplačuje v denarni obliki.  
Vplačilo vrednosti je možno z vsemi standardnimi načini plačila (gotovina, plačilne kartice) 
Vplačilo vrednosti ni možno z plačilom na obroke. 
 
5. člen  
Darilna kartica se NE glasi na lastno ime in je prenosljiva, kar pomeni, da predstavlja plačilno 
sredstvo na prinosnika. Prenos se opravi z izročitvijo darilne kartice. Nov imetnik s prenosom 
pravic iz darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. 
Imetnik darilne kartice se šteje za upravičenca do uporabe darilne kartice in izdajatelj ob 
uporabi darilne kartice ni dolžan preverjati identitete imetnika darilne kartice.  
Za izgubo ali krajo darilne kartice in vso morebitno nastalo škodo, izdajatelj darilne kartice 
ne odgovarja in izgubljenih ali ukradenih darilnih kartic ne nadomešča. 
 
6. člen 
Darilna kartica je veljavna 1 leto od datuma izdaje ter se jo lahko unovči v Salonu klavirjev 
Benton Mengeš za nakup blaga ali storitve (uglaševanje, servis, selitev, itd.) podjetja Benton 
d.o.o..  
Po preteku roka veljavnosti darilna kartica ni več veljavna. Kupec oz. imetnik darilne kartice 
je dolžan sam voditi evidenco veljavnosti. Imetnik lahko kadarkoli na prodajnem mestu 
preveri veljavnost in stanje na darilni kartici. 
 
7. člen 
Ob nakupu darilne kartice kupec dobi dokazilo – račun in ga zadrži za svojo evidenco kot 
dokazilo o veljavnosti darilne kartice skladno s 6. členom teh splošnih pogojev. 
 



8. člen  
Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice zahteva prinosnik tako, da predloži darilno kartico 
izdajatelju kot plačilo ob nakupu blaga ali storitve.  
V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilne kartice, mora imetnik darilne 
kartice razliko doplačati.  
V primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja darilne kartice, je 
preostanek vrednosti zabeležen v centralni bazi podatkov pri izdajatelju darilne kartice in ga 
lahko izkoristi do datuma veljavnosti darilne kartice.  
Darilne kartice ni možno zamenjati za gotovino in prav tako ni možno izplačilo preostanka 
vrednosti, v kolikor je nakup nižji od vrednosti darilne kartice (v tem primeru se preostanek 
beleži v centralni bazi podatkov pri izdajatelju darilne kartice). 
Ponovna polnitev darilne kartice ni možna. 
Imetniki darilne kartice lahko ob enkratnem nakupu koristijo največ 3 darilne kartice. 
 
9. člen 
Podjetje Benton d.o.o. lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilne kartice, če ugotovi, da je 
darilna kartica ponarejena ali pa je njena veljavnost potekla oz. je kartica tako uničena, da ni 
mogoče razbrati njene vsebine (serijske št.). 
Na darilno kartico ni dovoljeno pisati, brisati, črtati ali kakorkoli popravljati, v nasprotnem 
primeru se kartica šteje za neveljavno. 
 
10. člen 
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani izdajatelja 
www.benton.si. 
Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja za izdajanje in 
uporabo darilne kartice Benton d.o.o. brez predhodne najave. Izdajatelj spremenjene 
splošne pogoje poslovanja objavi na spletni strani www.benton.si. 
 
11. člen 
Nepooblaščena in nezakonita uporaba darilne kartice je kazniva. Morebitne spore med 
imetnikom darilne kartice in izdajateljem rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. 
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