Svojo kartico ugodnosti INTER DISKONT predložite ob
vsakem nakupu in izkoristite:
✓ takojšen 5% popust za vse nakupe,
✓ NOVO: LETNI BONUS za seštevek nakupov*,
✓ NOVO: arhiv vseh nakupov (v primeru izgube računa vam ga ponovno izpišemo, na primer za
uveljavljanje garancije …),
✓ 10% popust ob enkratnem nakupu nad 100 EUR,
✓ dodatne ugodnosti (reklamno darilo pri večjih nakupih, izbrani izdelki po nižjih cenah,
sodelovanje v nagradnih igrah …).
www.interdiskont.si
*V obračun letnega bonusa so vključeni nakupi, pri katerih je kupec pridobil popust, manjši od 10%.
Za obračun letnega bonusa se ne upoštevajo nakupi storitev (poštnina, najem strojev, servis …),
nakupi darilnih kartic in rezervnih delov. Obračun dodatnega popusta velja samo za nakupe na
blagajni ob takojšnjem plačilu oz. plačilu po povzetju in spletne nakupe.

Obračunavanje dodatnega popusta – letnega bonusa
Ob predložitvi kartice INTER DISKONT (kartica ID) se imetniku kartice pri vsakem nakupu in
takojšnjem plačilu na blagajni v trgovini na Ravnah na Koroškem, na terenskih prodajah, v BTC
Ljubljana, BTC Novo Mesto, BTC Murska Sobota, spletni trgovini in pri telefonskih naročilih promet
prenese na račun imetnika kartice.
Nakupi se seštevajo v obdobju 3 (treh) mesecev, in sicer 4- krat letno. Časovno obdobje, ki je
pomembno za določanje vrednosti dodatnega popusta ─ LETNEGA BONUSA, je obdobje enega leta, in
sicer od 1. januarja vsako leto. Nato se začnejo nakupi in dodatni popusti zbirati na novo, od začetka.
Obračuni se izvajajo za obdobje preteklih mesecev za vsako četrtletje posebej (obračunsko obdobje).
Ob koncu vsakega obračunskega obdobja seštejemo vse nakupe, ki jih je kupec opravil s kartico
ugodnosti INTER DISKONT, in mu obračunamo ter izdamo kupon za LETNI BONUS. Nakupi na kartici se
seštevajo samodejno.
Za že opravljene nakupe v skupni vrednosti 100 eur ali več v enem obračunskem obdobju prejme
kupec dodatni popust v višini 2%. Za obračun dodatnega popusta se upoštevajo nakupi, kjer je
kupec ob nakupu dobil popust, manjši od 10%. Ne upoštevajo se tudi nakupi storitev (poštnina,
darilne kartice, najemi strojev …), darilnih kartic in rezervnih delov. Obračun dodatnega popusta velja
samo za nakupe na blagajni ob takojšnjem plačilu oz. plačilu po povzetju in spletne nakupe.
Obvestila o pridobitvi LETNEGA BONUSA pošiljamo četrtletno po redni pošti. Imetnik kartice prejme
obvestilo o vrednosti bonusa na kartici, če je vrednost nakupov 100€ ali več (za nakupe z že
priznanim popustom, manjšim od 10%), kar pomeni, da je najnižja vrednost za izdajo bonusa2 €.

V primeru, da je znesek dodatnega popusta manjši od 2 €, kupec obvestila ne prejme. V tem primeru
se zneski nakupov avtomatsko prenesejo v naslednje obračunsko obdobje.

Ob razveljavitvi kakršnega koli nakupa (vrnitev, menjava, reklamacija ipd.) se znesek na računu in
znesek dodatnega popusta zmanjšata. V primeru, da je letni bonus že izdan oz. porabljen, bo ta
znesek sorazmerno odštet v naslednjem obračunskem obdobju.

Unovčenje
Letni bonus za dodatni popust se lahko unovči le ob predložitvi kartice ID in kupona (obvestila o
dodatnem popustu), ki ga kupec prejme po pošti. Na blagajni se obračuna kot popust. Izplačilo v
gotovini ni možno.
Z bonusom je omogočen tudi nakup darilnih kartic.
Prejeti bonus se lahko uveljavlja pri naslednjem nakupu na naših prodajnih mestih v trgovini na Ravnah
na Koroškem, na terenskih prodajah, v BTC Ljubljana, BTC Novo Mesto in BTC Murska Sobota. Kupon
ni unovčljiv v spletni trgovini.
Bonus je unovčljiv do dneva, zapisanega na obvestilu.
Znesek nakupa mora biti enak ali večji od vrednosti bonusa. Vrednost unovčenega bonusa se ne všteva
v vsoto nakupov za naslednje obračunsko obdobje.

Za vsa vprašanja smo na voljo na e-naslovu kartica@interdiskont.si ali na naslovu INTER DISKONT,
Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem.

