Splošni pogoji prodaje letnih kart Golfa Arboretum d.o.o. za leto 2017

Splošni pogoji se nanašajo na prodajo letnih kart izključno s strani družbe Golf Arboretum d.o.o. za Golf
igrišče Arboretum. Letne karte je mogoče kupiti na naslovu družbe Volčji Potok 43G, 1235 Radomlje v
času odpiralnega časa recepcije.
Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo.
Letna karta za leto 2017 velja od 1.1.2017 do 31.12.2017 in jo je možno koristiti v času, ko je odprto
Golf igrišče Arboretum.
V primeru nakupa letne karte po pogojih, ki veljajo za člane golf kluba Arboretum, je le-ta veljavna, v
kolikor je imetnik poravnal tudi članarino golf klubu Arboretum za celotno obdobje veljavnosti letne
karte.
Družba Golf Arboretum d.o.o. ni organizator vseh dogodkov/turnirjev, h katerim je z letno karto
mogoče pristopiti. Glede na navedeno si organizatorji pridržujejo pravico, da za določena pravna
vprašanja v zvezi z dogodkom, ki ga organizirajo, veljajo njihovi splošni pogoji poslovanja.
Cena letne karte je izražena v EUR in vključuje DDV, plačilo je možno s kreditnimi karticami
(MasterCard, Diners…), nakazilom na TRR družbe in z gotovino. Cene letnih kart so objavljene na spleti
strani družbe Golf Arboretum d.o.o. in na vidnem mestu v recepciji.
Vse informacije o pogojih nakupa letnih kart so na voljo v času uradnih ur in sicer TOR, SRE, ČET med
9.00 in 12.00 uro na recepciji igrišča oz. na tel. 051 395 777 ali nam pišite na info@golfarboretum.si.
V kolikor se karta plača z nakazilom na TRR družbe, uporabite podatke:
Prejemnik: GOLF ARBORETUM d.o.o., Volčji Potok 43G, 1235 Radomlje.
TRR: SI56 0231 2001 6774 219 (odprt pri NLB d.d.).
Namen plačila: Ime in priimek plačnika
Sklic: evidenčna številka člana kluba npr. 08 XXXX A, ki jo najdete na kartici GZS
Po prejemu plačila boste prejeli račun, kartico oz. nalepko pa prevzeli pred prvo igro v sezoni 2017.
Nakup letne karte družba omogoča tudi s plačilom na obroke in sicer v treh enakih mesečnih obrokih
s plačilom na transakcijski račun ali s plačilom na blagajni recepcije.
1. Obrok do 31.12.2016.

2. Obrok do 20.01.2017
3. Obrok do 20.02.2017

Pri nakupu na obroke, ki jih omogočajo bančne kartice, se obračuna 3 % provizija.

V primeru izgube letne karte oz. v primeru nekoriščenja letne karte s strani kupca (poškodbe, bolezni,
odsotnost…), kupec ni upravičen do nikakršnega vračila kupnine za letno karto oz. do morebitnih
drugih nadomestil (prenos v prihodnje leto ipd.).
V letu 2017 so do otroške karte (do 12 let) upravičeni vsi rojeni leta 2005 in mlajši ter do mladinske
karte (do 18 let) vsi rojeni med leti 2005 in 1999.
Za zakonski par se štejejo zakonci in izven zakonski partnerji, v kolikor z dokumentom izkažejo, da
prebivajo na istem naslovu oz. z drugim dokumentom izkažejo ali priznajo zunajzakonsko skupnost.
Z nakupom letne karte je igralec upravičen do igre na igrišču v času, ko je golf igrišče Arboretum
odprto. Odpiralni čas golf igrišča Arboretum je objavljen na vhodu v recepcijo, pri čemer se čas odprtja
golf igrišča sproti prilagaja glede na sezono in dolžino dneva.
V primeru, da zaradi višje sile igranje na golf igrišču Arboretum ni mogoče (neugodne vremenske
razmere, žled, poplave, potres, vojna ipd.) kupec letne karte ni upravičen do nikakršnega nadomestila
oz. do vračila kupnine za letno karto.
Imetnik letne karte je dolžan predložiti letno karto na vpogled pred vsakim pričetkom igre, pri čemer
letne karte niso prenosljive.
Pri letni karti, ki vključuje tudi najem avtomobila, je imetnik letne karte dolžan rezervirati avto vsaj 48
ur pred startnim časom, pri čemer rezervacija glede na vrsto pogona ni možna. V kolikor rezervacija ni
podana vsaj 48 ur pred startnim časom, družba ni dolžna zagotoviti avtomobila.
Družba Golf Arboretum d.o.o. ravna v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Vsi podatki, ki jih kupec letne karte posreduje družbi Golf Arboretum d.o.o. se zbirajo, shranjujejo in
uporabljajo izrecno zaradi izpolnjevanja pogodbe, razen če ni predloženo izrecno strinjanje uporabnika
ali svetovalca o širši uporabi podatkov.
Z nakupom letne karte in posredovanjem podatkov se imetnik letne karte strinja, da lahko družba Golf
Arboretum d.o.o. njegove podatke uporabi za promocijske, reklamne in druge namene neposrednega
trženja do morebitnega pisnega preklica privolitve. Neposredno trženje se lahko izvaja prek telefona,
navadne pošte, elektronske pošte ali brezplačnih SMS sporočil.
Vse morebitne medsebojne spore bodo stranke reševale prvenstveno sporazumno, če to ne bi bilo
mogoče, pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Družba Golf Arboretum d.o.o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje, pri čemer pa bo
vsaka sprememba predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

