
 

PRAVILNIK POSLOVANJA Z DARILNIMI BONI MAXIMUS  od 1.9. 2016 

 

SPLOŠNO O DARILNIH BONIH MAXIMUS 

Izdajatelj darilnih bonov Maximus je družba Komunika d.o.o., Ulica Štefana Kovača 43, 9000 Murska 

Sobota. 

Darilni boni  Maximus so na voljo v vrednosti 10,00 eurov. 

Darilni bon Maximus  je plačilno sredstvo, enakovredno gotovini. Darilni bon je potrebno izkoristiti v 

celoti. Prodajalec ostanka gotovine  ne vrača. Darilnega bona Maximus ni mogoče zamenjati za 

denar. 

NAKUP DARILNIH BONOV MAXIMUS 

Darilne bone Maximus lahko kupite 

- v kavarni Maximo v Maximus Murska Sobota, od ponedeljka do sobota, od 7.30 do 20.00 ure 

- v prodajalni Travel Free Shop v Maximusu Gornja Radgona, od ponedeljka do sobote, od 7.00 

do 20.00 ure in ob nedeljah od 8.00 do 16.00 ure.  

Nakup darilnih bonov Maximus je možen izključno z gotovino.  

Na prodajnem mestu se darilni boni prodajajo zgolj fizičnim osebam. Naročila in prodaja bonov 

pravnim osebam izvaja družba Komunika d.o.o. na sedežu družbe. Za informacije o možnostih nakupa 

pokličite na tel.št. 02 526 1599 ali 02 525 1440 ali pišite na marketing@center-maximus.si. 

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

izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je 

imel prejšnji lastnik. 

UNOVČENJE DARILNIH BONOV MAXIMUS 

Darilni bon Maximus se kot plačilno sredstvo lahko uporablja v trgovskem centru MAXIMUS MURSKA 

SOBOTA in MAXIMUS GORNJA RADGONA: 

- v vseh trgovinah  

- v vseh gostinskih lokalih 

- v kinu Cineplexx Murska Sobota 

- bowlingu Bowl Max 

- otroški igralnici Maxiland. 

Darilnega bona ni možno unovčiti na prodajnem mestu Loterije Slovenija.  



Družbe na prodajnih mestih lahko zavrnejo izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovijo, da 

je darilni ponarejen, popisan, poškodovan in ko se ne da razbrati datuma veljavnosti in s tem 

povezano veljavnostjo darilnega bona.    

Izdajatelj darilnih bonov Maximus imetniku bonov ne krije nobene škode, nastale zaradi njihove 

izgube, odtujitve, uničenja ali zaradi poteka njihove veljavnosti. 

 

VELJAVNOST DARILNIH BONOV MAXIMUS 

Darilni bon Maximus je veljaven 1 leto od datuma nakupa, ki je naveden oziroma odtisnjen na 

darilnem bonu.   

 

PODALJŠEVANJE DARILNIH BONOV MAXIMUS 

Izdajatelj bona lahko veljavnost bona podaljša za obdobje do 45 dni od datuma preteka veljavnosti, v 

kolikor imetnik izpolni vlogo za podaljšanje v roku  30 dni od preteka veljavnosti darilnega bona.  

Vloga je na voljo v kavarni Maximo v Maximus Murska Sobota. Izdajatelj odgovori le na v celoti 

izpolnjeno vlogo po pošti v roku  8 dni od datuma izpolnitve vloge.  

 

 

 

Murska Sobota, 1. 9. 2016 

 

          


