BTC d.d.
Ameriška ulica 2
1000 Ljubljana

PRAVILNIK ZA POSLOVANJE Z VREDNOSTNIMI DARILNIMI BONI BTC CITY
SPLOŠNO:
Izdajatelj vrednostnih darilnih bonov BTC CITY (v nadaljevanju: darilni bon) je BTC d.d., ameriška ulica 2,
1000 Ljubljana.
Darilni boni BTC CITY so namenjeni tako fizičnim kot pravnim osebam. Namen bonov je pospeševanje
prodaje v nakupovalnih centrih BTC CITY Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota.
Darilni bon BTC CITY je plačilno sredstvo v BTC CITY Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota. s katerim je
mogoče plačevati v vseh trgovinah, ki jih oddaja v najem izdajatelj vrednostnih bonov razen občasni
promocijski prodajalci (stojnice).Trgovci, ki sprejemajo darilne bone imajo na vhodu v trgovino nalepljeno
nalepko darilni bon BTC CITY
Vrednostni darilni boni BTC CITY so v vrednostih po:
1. 5 EUR
2. 10 EUR
3. 20 EUR
Slike so prikazane na koncu tega pravilnika.
Pravica iz darilnega bona se prenaša z njegovo izročitvijo in so izdani za večkratno uporabo in krožijo med
kupci bonov, trgovci in BTC d.d.. Navedeni darilni boni skladno z določili Obligacijskega zakonika (vrednostni
papirji) predstavljajo izkazani papir. Promet darilnih bonov ni predmet obdavčitve po 3.čl. Zakona o DDV.
Glede na navedeno se BTC d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, kot izdajatelj darilnega bona zavezuje, da
bo izpolnil na bonu zapisano obveznost prinosniku razen v kolikor bo ugovarjal obveznosti:
1. zaradi poneverbe,
2. zaradi pogojev, ki so zapisani na darilnem bonu, kot je rok izplačila oziroma veljavnost darilnega
bona, in
3. v primeru neuporabnega/uničenega bona (preluknjani, žigosani, podpisani ali kako drugače
neuporabnega bona).
V primeru, da kupec prinese v trgovino neuporaben, uničen, preluknjan, popisan darilni bon BTC CITY,
trgovec takega bona ni dolžan sprejeti in kupca napoti na zamenjavo bonov, na prodajna mesta.
V primeru, da trgovec dostavi neuporaben/uničen darilni bon BTC CITY, BTC d.d. ni dolžan tak bon sprejeti
in tudi ne opravi izplačila v vrednosti uničenega bona. V tem primeru trgovec dostavi nov obračun za
izplačilo vrednosti bonov in BTC d.d. nima nobenih obveznosti do trgovca za plačilo uničenega bona.
Družba BTC d.d. skrbi za zadostno število darilnih bonov na vseh prodajnih mestih.
Prodajna mesta darilnih bonov so:
1. BTC CITY Ljubljana Info točka dvorana A,
2. BTC CITY Ljubljana Vodno mesto Atlantis,
3. BTC CITY Murska Sobota, Piccolo bar, dvorana A, pritličje,
4. BTC CITY Novo mesto, Zlatarna Aura, Dvorana A
Izdajatelj darilnih bonov se pridržuje pravico, da zamenja prodajna mesta in to oznani na spletni strani
www.btc-city.com.

1

Prodaja darilnih bonov fizičnim osebam
Fizične osebe lahko kupijo darilne bone na prodajnih mestih samo z gotovino in za opravljeni nakup prejmejo
račun.

Prodaja pravnim osebam
Darilne bone prodaja pravnim osebam izključno izdajatelj vrednostnih bonov.
Postopek prodaje vrednostnih bonov:
- Za naročilo se pošlje naročilnica na elektronski naslov: darilni.boni@btc.si
- Na naročilnici je potrebno obvezno izpolniti lokacijo prevzema darilnih bonov, ki so:
o BTC CITY Ljubljana Info točka, dvorana A, od 9h do 20h od ponedeljka do vključno
sobote;
o BTC CITY Murska Sobota, tajništvo enote BTC, izdajatelja v pritličju upravne stavbe ,
vsak delovni dan od 8.do 12.ure
o BTC CITY Novo mesto, , Zlatarna Aura, Dvorana A od 9h do 20h od ponedeljka do
vključno sobote;BTC d.d. izda račun,
- Po plačilu računa lahko naročnik dvigne ustrezno število darilnih bonov naslednji dan in sicer na
lokaciji, ki je navedena na naročilnici. Ob predaji darilnih bonov prevzemnik podpiše en izvod
računa, ki je obenem tudi potrdilo o prevzemu darilnih bonov.
• Darilne bone lahko izdajatelj pošlje tudi po pošti kot vrednostno pismo. V tem primeru bodo
darilni boni odposlani naslednji delovni dan po prejemu plačila. Strošek obdelave in poštnina
za dostavo vrednostne pošiljke znaša in se obračuna:Nakup vrednostnih bonov do 1.000,00
EUR – 7,00 EUR z ddv
• Od 1.005,00 EUR do 5.000,00 EUR – 15,00 EUR z ddv
• Od 5.005,00 EUR dalje – 30,00 EUR in ddv

Sprejemanje in unovčevanje bonov
Skladno z najemno pogodbo ste obvezani sprejeti kot plačilno sredstvo vrednostni darilni bon BTC CITY.
Kupec na blagajni plača z darilnim bonom. Prodajalec ostanka gotovine ne vrača, bon je potrebno izkoristiti v
celoti. Bon ni mogoče zamenjati za denar.
DARILNIH BONOV BTC CITY SE V NOBENEM PRIMERU NE SME PODPISOVATI, ŽIGOSATI,
LUKNJATI ALI KAKORKOLI DRUGAČE SPREMENITI.
1. Trgovci dostavijo prejete darilne bone po pošti, na naslov BTC D.D., Ameriška ulica 2, 1000
Ljubljana, pripis, darilni boni.
2. Darilne bone osebno prevzemamo ENKRAT TEDENSKO in sicer vsak petek od 8.00 do 10.00
in sicer na sledečih lokacijah:
o BTC CITY Ljubljana, Grška ulica 3, dvorana 7 (nad trgovino MASS),
o BTC CITY Murska Sobota, Nemčavci 1 d, upravna stavba, pritličje,
o BTC CITY Novo mesto, Češča vas, upravna stavba
3. Prejete darilne bone obdelujemo vsak petek. Rok za plačilo dostavljenih darilnih bonov je 8
dni od dneva obdelave.
Ob pošiljanju/dostavi darilnih bonov za unovčitev, je potrebno priložiti obračun s specifikacij po vrednostih.
Darilne bone, ki jih boste pošiljali po pošti, pošiljajte kot vrednostno pismo, zaradi sledljivosti in eventuelnih
zahtevkov ob izgubi na poti, kraji itd.
Na podlagi podpisane specifikacije najemnik bremeni družbo BTC d.d. za izplačilo. Rok za plačilo je 8 dni od
dneva obdelave zahtevka.
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V primeru, da je petek dela prost dan, je osebni prevzem bonov in obdelava prejetih darilnih bonov,
prvi naslednji delovni dan.
BTC d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana se zavezuje, da bo prevzemal darilne bone, ki jih bo trgovec
predložil na unovčenje, skupaj z 2 izpolnjenima obračunoma za izplačilo ter da bo 1 izvod obrazca potrdil.
Pravilnik stopi v veljavo s 1. 1. 2020.
Ljubljana, 1. 9. 2021
BTC d.d.
Uroš Kocjančič
Pomočnik direktorja BTC City
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PRILOGA BONI:
PRVA STRAN

ZADNJA STRAN

BTC d.d.

4

