SPLOŠNI POGOJI PRODAJNO PROMOCIJSKE AKCIJE
“Kurje tačke zvestobe”
1. člen
Ta Splošna navodila Prodajne promocijske akcije “Kurje tačke zvestobe”
nadomestijo vsa dosedanja Splošna navodila te prodajno promocijske akcije. S
to akcijo se ukinjajo vse dosedanje akcije in kartice popustov v trgovini Kokoška.
2. člen
Prodajno promocijsko akcijo “Kurje tačke zvestobe” organizira podjetje
Arih d.o.o., Celovška cesta 32, 1000 Ljubljana in se izvaja v trgovinah Kokoška.
3. člen
Prodajno promocijska akcija “Kurje tačke zvestobe” se po spodaj opisanem
poteku izvaja od 1. 4. 2011 do vključno 31. 10. 2011.
4. člen
V akciji se sodeluje tako, da se pravilno izpolni zbirni kartonček z žigi - “kurjimi
tačkami”, ki jih kupec pridobi na podlagi nakupa v trgovini Kokoška. Ob nakupu
za vsakih dopolnjenih 25,00 € kupec na blagajni prejme 1 žig. Skrajni rok za
oddajo požigosanih kartončkov in uveljavitev popusta je 31. 12. 2011 (zadnji
dan) pri blagajni trgovine Kokoška. Popust v vrednosti 10 % od nakupa ali
največ 50,00 € mora kupec koristiti najkasneje do 31. 12. 2011.
5. člen
Zbirni kartončki in žigi so na razpolago pri blagajni v trgovini Kokoška od
1. 4. 2011 do vključno 31. 10. 2011.
6. člen
Žige, s katerimi se izpolnjuje zbirni kartonček, se pridobi na naslednji način:
za vsakih dopolnjenih 25,00 € nakupa v trgovini Kokoška, prejme stranka
pri blagajni 1 žig v zbirni kartonček. Največje možno število zbranih žigov
pri enkratnem nakupu je 10 žigov in so unovčljivi v obliki popusta pri prvem
naslednjem nakupu.
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Pravilno izpolnjen zbirni kartonček pomeni, da je žigosan z 10 Kokoškinimi žigi
in da ima pravilno, točno in čitljivo izpolnjena vsa polja o uporabniku zbirnega
kartončka. Le tako izpolnjen in žigosan kuponček lahko kupec uveljavlja za
pridobitev 10 % popusta za zbranih 10 žigov. Podjetje Arih d.o.o. se obvezuje,
da osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam.
7. člen
Če bo kupec v celoti žigosan (z 10 žigi) in izpolnjen kartonček oddal pri blagajni
trgovine Kokoška najkasneje do 31. 12. 2011, ima pravico do 10 % popusta ali
največje vrednosti popusta 50 € pri prvem naslednjem posameznem nakupu do
31. 12. 2011 do vrednosti, navedene v 8. členu.
Pri nakupu, kjer se uveljavlja popust, ni možno pridobiti novih žigov.
8. člen
Vrednost 10 % popusta po tem členu je po znesku omejena na največ 50,00 €, kar
pomeni, da se kupcu 10 % popust prizna samo do vrednosti nakupa do 500,00 €.
Če je znesek nakupa višji kot 500 €, vrednost popusta ne sme presegati 50,00 €.
Pravico do 10 % popusta pri posameznem nakupu po tem členu se lahko uveljavlja
le do vključno 31. 12. 2011 (zadnji dan).
9. člen
Kupcu ne pripada denarno nadomestilo namesto ugodnosti, ki jih prinaša zbirni
kartonček z 10 žigi. Žigi “tačke” se ne pridobivajo za blago, ki je že znižano ali v
akciji. Popusti in akcije se ne seštevajo. Prodajalec upošteva popust ali akcijo, ki
je za kupca ugodnejša.
10. člen
Kartica ni prenosljiva, zbiranje žigov je vezano na osebno porabo, kar se beleži
z imenskim evidentiranjem. Če prodajalec posumi da gre za prevaro, lahko
zbiranje žigov na osebno kartico prekine.
11. člen
Trgovina Kokoška ne odgovarja za izgubljeno ali založeno kartico. Lahko jo
nadomesti z novo, vendar se zbiranje žigov prične od začetka. Kartica se žigosa
neposredno po opravljenem nakupu. V primeru dveh kartic, izdanih na isto
ime (najdbe stare ipd.), se žigi seštejejo in se prenesejo na novo kartico, ki se
upošteva po ustaljeni praksi.
12. člen
Ti Splošni pogoji začnejo veljati dne 1. aprila 2011 in so objavljeni v vseh
trgovinah Kokoška. Izvod Splošnih pogojev je na voljo pri blagajnah trgovine
Kokoška ali na spletni strani www.kokoska.si. Morebitne spremembe in
dopolnitve splošnih pogojev pričnejo veljati z njihovo objavo.
13. člen
Vračilo blaga in reklamacije se rešujejo v skladu s pravilnikom o trgovini.  
Ljubljana, 1. april 2011
Kokoška
Arih d.o.o.
Igor Arih, direktor

