MERKUR trgovina, d.o.o.
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
telefon: (04) 258 80 00, telefaks: (04) 258 88 05

Merkurjeva podjetna kartica vam prinaša:
•
•
•

5 % takojšnji popust** za nakupe do vključno 1.000,00 €
7 % takojšnji popust** za nakupe od 1.000,01 € do vključno 2.000,00 €
10 % takojšnji popust** za nakupe nad 2.000,01 €

**Popust z naslova Merkurjeve podjetne kartice se obračuna ob gotovinskem plačilu na blagajni in ne velja za nakup tobačnih izdelkov, storitev, darilnih kartic ter izdelkov, ki so vključeni v druge
Merkurjeve akcije. Popust ni možno koristiti pri nakupih v Merkurjevih franšiznih prodajalnah, spletni trgovini, pri nakupih z obrnjeno davčno stopnjo in ni združljiv z ugodnostmi kartice Mozaik
podjetnih.

PRISTOPNA IZJAVA
za pridobitev Merkurjeve podjetne kartice
Za pridobitev Merkurjeve podjetne kartice pravilno izpolnite pristopno izjavo (dobite jo tudi na informacijah
v trgovskih centrih) in jo oddajte:
• v vam najbližji trgovski center MERKUR (na informacije) ali
• jo pošljite na naslov:
MERKUR trgovina, d.o.o.
Merkurjeva podjetna kartica
Cesta na Okroglo 7
4202 Naklo

Podatke izpišite z velikimi tiskanimi črkami.
*Obvezno izpolniti

*Naziv pravne osebe:
*Naslov:
*Poštna številka:

*Pošta:

*ID za DDV:

*Zavezanec za DDV (obkrožite):

DA

NE

*Matična številka:
Kontaktni podatki:
*Mobilni telefon:
*Email:
*Ime in priimek zakonitega zastopnika:
*Ime in priimek kontaktne osebe:
Družba ne posluje z žigom v pravnem prometu.
Podpis zakonitega zastopnika:
*Datum, kraj:
*Podpis:

ŽIG:

Seznanjeni smo, da bo e-naslov, ki smo ga navedli na pristopnici, uporabljen za obveščanje o ponudbi Merkur trgovine d.o.o. o za pravne osebe, in da
lahko njegovo uporabo za namene neposrednega trženja kadarkoli prepovemo s pisno izjavo na e-naslov: kartica@merkur.si ali ob kliku na povezavo
v posameznem trženjskem sporočilu. Prav tako smo seznanjeni z možnostjo, da prepovemo uporabo e-naslova za neposredno trženje tudi neposredno
ob oddaji te pristopne izjave s pripisom »TRŽENJE po e-pošti - NE« na sami pristopnici.
NM-001
MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, matična številka: 6723128000, identifikacijska številka za DDV: SI76138437, vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju,
osnovni kapital: 11.368.274,00 EUR, ni nevplačanih vložkov, telefon: 04 258 80 00, faks: 04 258 88 05, www.merkur.si, info@merkur.si

