
Členi pogodbe o prodaji blaga na obroke s Pika kartico 
 

1. člen 
Izdajatelj Pika kartice (v nadaljevanju: izdajatelj) imetniku plačilno-kreditne Pika kartice (v 
nadaljevanju: imetnik) odobri nakup blaga na obroke brez obresti in drugih stroškov. Imetnik 
se zavezuje, da bo blago odplačal v dogovorjenih rokih.  
Imetnik se z izdajo dokazila o nakupu strinja s pogoji nakupa na obroke, ki veljajo na dan 
sklenitve pogodbe in so objavljeni na www.mercator.si ter z dogovorjenimi vrednostmi, 
navedenimi na dokazilu.  
 

2. člen 
Izdajatelj za obveznosti iz pogodbe obremeni račun imetnika pri rednih obračunih nakupov s 
kartico na tisti dan v mesecu, ki ga je imetnik določil za poravnavanje obveznosti.  
 

3. člen 
Izdajatelj ni odgovoren za kakovost kupljenega blaga, ki ga imetnik v skladu s pogodbo kupi 
na obroke. Pogodbo sestavljajo: dokazilo o nakupu (slip), račun, kjer se nahajajo podatki o 
kupljenem blagu in njegovi ceni, ter členi pogodbe o prodaji blaga na obroke. Pogodba je 
sklenjena, ko imetnik potrdi nakup z vnosom osebne PIN-številke oziroma registrirani 
uporabnik spletne trgovine potrdi spletni nakup. 
 

4. člen 
Imetnik lahko odstopi od pogodbe, če v njej ni navedeno blago in njegova cena, skupen 
znesek vseh obročnih plačil, znesek posameznih obrokov, njihovo število ter roki plačila. 
Imetnik lahko v vsakem primeru v petnajstih (15) dneh po podpisu pogodbe pisno odstopi od 
pogodbe in na prodajno mesto vrne blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo 
izročeno. V primeru odstopa od pogodbe izdajatelj razknjiži bonitetne pike na računu kartice, 
ki jih je imetnik pridobil ob konkretnem nakupu.  
 

5. člen 
Če se pogodba razveže, mora izdajatelj imetniku stornirati neplačane obroke, medtem ko 
mora prodajalec v skladu s 54. členom ZVPot imetniku vrniti prejete obroke z zakonitimi 
obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in povrniti nujne stroške, ki jih je imel za blago. Imetnik 
kartice mora prodajalcu dati nadomestilo za uporabo blaga vse do razveze pogodbe.  
Imetnik kartice se lahko odloči, da mu prodajalec povrne vrednost prejetih obrokov za 
razvezani del pogodbe kot dobroimetje na kartici, ne pa v denarju.  
 

6. člen 
Imetnik lahko ob vsakem času naenkrat plača ostanek kupnine. O namenu poplačila mora 
imetnik pisno obvestiti izdajatelja, ki izvede saldacijo pogodbe. Saldacija pogodbe se ne 
izvede v primeru neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova poslovanja s Pika kartico.  
 

7. člen 
Če izdajatelj v času sklenjenega obročnega plačila imetniku odvzame kartico iz kateregakoli 
razloga v skladu s Splošnimi določili za izdajo in uporabo plačilno-kreditne Pika kartice, 
zapade neporavnani del obveznosti iz pogodbe v takojšnje plačilo.  
 

8. člen 
Za vse, kar ni določeno v pogodbi, veljajo Splošna določila za izdajo in uporabo plačilno-
kreditne Pika kartice in Pravila bonitetnega sistema, veljavna na dan sklenitve pogodbe.  
 

9. člen 
Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti na miren način, 
je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 


