
Kartica 
       ugodnosti

KZ AGRARIA KOPER

Ulica 15.maja 17, 6000 Koper

Tel.: +386 5 663 07 00

Fax.: +386 5 663 07 38

E-mail: agraria.koper@kz-agraria.si

E N A  K A R T I C A  M N O G O  U G O D N O S T I !  



Pristopnica
Prosimo, da pišete s črnim ali modrim pisalom, čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami

Samo čitljivo vpisani podatki omogočajo hitro izdajo kartice

Ime in priimek: 

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka  - kraj:  

Datum rojstva:  

Številka tel./mob.telefona:  

E-mail:  

Upokojenec (obkroži):                      DA                        NE  

IZJAVA PROSILCA:

Dovoljujem, da KZ Agraria Koper navedene osebne podatke iz Pristopnice obdeluje za namene poslovanja

z bonitetno kartico KZ Agraria Koper, za obveščanje imetnikov o novostih poslovanja in ponudbe KZ

Agraria Koper, ter jih hrani do preklica te izjave. Preklic izjave lahko opravi imetnik kartice pisno na vseh

prodajnih mestih ali s pošto na naslov KZ Agraria Koper. S podpisom potrjujem, da sem seznanjen-a s

pogoji poslovanja ter pravili zbiranja in koriščenja točk in da so vsi navedeni podatki resnični. 

S podpisom te Pristopnice izrecno soglašam, da me obveščate prek sledečih
kanalov obveščanja in da sem seznanjen-a s politiko varstva osebnih podatkov:

ŠT .KART ICE :

Izpolnite spodnje informacije za pridobitev kartice ugodnosti KZ Agraria.

E-maildomači naslov  mobilni telefon

Izbrane kanale označite z "x"

Splošni pogoji poslovanja ter politika varstva osebnih podatkov so dostopni na spletni strani KZ Agraria

Koper z.o.o. www.kz-agraria.si

Kraj in datum: Podpis: 

Pristopnica

Izpolnjeno pristopnico lahko oddate v najbližji trgovini KZ Agraria Koper ali pošljete na naš naslov.

Izdelano kartico boste prevzeli na prodajnem mestu KZ Agraria Koper. V kolikor bo pristopnica poslana po

pošti, vam kartico pošljemo na vaš naslov. Za izdajo kartice mora biti vloga popolno izpolnjena.

Posredovane podatke bo izdajatelj uporabil izključno za poslovanje z bonitetno kartico KZ Agraria Koper.

KAKO UPORABIM KARTICO IN KAJ PRIDOBIM:
Imetnik kartice ugodnosti mora za vpis točk ob vsakem nakupu predložiti kartico
pred izstavitvijo računa! Zbiranje točk poteka v dveh letnih periodah in sicer od
1.januarja do 30.junija in od 1.julija do 31.decembra za tekoče leto.
Vsakih doseženih 5 EUR = 5 TOČK
Minimalni skupni znesek točk v obdobju je 600 točk.
Lestvica popustov za nakupe:
od 600 do 1.199 točk pridobi stranka bon v vrednosti 2% vseh polletnih nakupov,
od 1.200 do 1.799 točk pridobi stranka bon v vrednosti 2,5% vseh polletnih nakupov,
od 1.800 do 2.399 točk pridobi stranka bon v vrednosti 3% vseh polletnih nakupov,
od 2.400 do 2.999 točk pridobi stranka bon v vrednosti 3,5% vseh polletnih
nakupov,
nad 3.000  pridobi stranka bon v vrednosti 4% vseh polletnih nakupov,


