
Splošni pogoji nakupa in unovčitve darilnih bonov in darilnih 

kartic 

1. SPLOŠNO 

Darilni bon je dokument, ki ga izda izdajatelj proti plačilu v obliki listine in ga je skladno s 

temi splošnimi pogoji, kot plačilo za blago dolžno sprejeti podjetje Miro Krstič s.p. in Maja 

Prodan s.p. v vseh poslovalnicah Optike Krstič. 

Izdajatelj darilnih bonov so vse poslovalnice Optike Krstič. 

Prodajno mesto je mesto, kjer lahko kupec vplača vrednost darilnega bona. 

Kupec darilnega bona/kartice je oseba, ki vplača vrednost darilnega bona ali kartice. 

Prinosnik darilnega bona je imetnik darilnega bona. 

 

2.  VREDNOSTI 

Darilni boni Optike Krstič so na voljo v poljubni vrednosti, ki jo določi kupec darilnega bona. 

 

3. PRODAJNA MESTA 

Darilne bone je možno kupiti v vseh poslovalnicah Optike Krstič oziroma z naročilom preko 

spletne strani ali elektronske pošte. 

Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam dokument in gre vsakokratnemu imetniku 

darilnega bona.  

Obveznost družb iz darilnega bona preneha s tem, ko ga družba sprejme kot plačilo za blago, 

s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, ki so 

določeni v teh splošnih pogojih. 

 

4. NAČIN PLAČILA 

Darilni bon lahko kupec vplača z gotovino, kartico (nakup na obroke ni možen) ali bančnim 

nakazilom (izdajatelj se obveže bon kupcu poslati po pošti takoj po izkazanem potrdilo o 

vplačani vrednosti darilnega bona). 

 



5. PRAVICE IMETNIKA/PRINOSNIKA 

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti 

darilnega bona v vseh poslovalnicah Optike Krstič za plačilo blaga in storitev. Čas veljavnosti 

darilnega bona je natisnjen na darilnem bonu. Če na darilnem bonu ni zavedenega datuma 

veljavnosti, veljavnost darilnega bona ni določena. 

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da bon/kartico predloži v 

prodajalni kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti 

darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Če je vrednost nakupa nižja od 

vrednosti darilnega bona, se razlika do polne vrednosti bona ne vrača (ne v obliki dobropisa, 

ne v obliki bona, ne v gotovini). 

Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se 

opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi 

vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. 

Darilnega bona ni mogoče zamenjati za denar. 

Darilnih bonov ni možno unovčiti za naročilo izdelkov preko spleta, na spletni strani 

www.optika-krstic.si. 

 

5.  OSTALA DOLOČILA 

Po darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem 

primeru se šteje darilni bon za neveljavnega. 

Podjetje Optika Krstič lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je 

darilni bon ponarejen, popisan, ali poškodovan. 

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi boni se 

rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani. 
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