ČLENI POGODBE O PRODAJI BLAGA NA OBROKE
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1.člen
Izdajatelj kartice Mercator Pika, Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: izdajatelj) odobri
imetniku plačilno-kreditne kartice (v nadaljevanju: imetnik) nakup blaga na obroke brez obresti in drugih stroškov, imetnik pa se zavezuje, da
bo blago odplačal v dogovorjenih rokih. Pogodba se lahko sklene le na plačilno-kreditno kartico, ki glasi na ime in priimek. Na družinsko
kartico pogodbe ni mogoče skleniti.

2.člen
Imetnik kartice dovoljuje izdajatelju kartice, da opravi ustrezne poizvedbe o naslovu prebivališča, zaposlitvi ali drugih podatkih, če je to
potrebno za izvajanje te pogodbe. Izdajatelj kartice se zavezuje, da podatkov, ki jih bo pridobil na ta način, ne bo posredoval drugim
osebam in jih bo uporabljal izključno za izvajanje te pogodbe v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi akti izdajatelja
kartice.

3.člen
Izdajatelj kartice za obveznosti iz te pogodbe obremeni račun imetnika kartice pri rednih obračunih nakupov s kartico na tisti dan v mesecu,
ki ga je imetnik v svoji Prošnji za pridobitev plačilno-kreditne kartice Mercator Pika določil za poravnavanje obveznosti, ki izhajajo iz rednega
poslovanja s to kartico. Dodatna mesečna obremenitev računa iz naslova obročnih plačil je možna le v okviru določenega mesečnega limita
imetnika kartice.

4.člen
Izdajatelj kartice priznava bonitetne pike le za prvi obrok, ki ga imetnik s kartico evidentira na prodajnem mestu na dan sklenitve pogodbe in
poravna na dan zapadlosti.

5.člen
Izdajatelj kartice ni odgovoren za kakovost kupljenega blaga, ki ga imetnik kartice v skladu s to pogodbo kupi na obroke. Pogodbo o prodaji
blaga na obroke sestavljajo Dokazilo o nakupu, račun, kjer se nahajajo podatki o kupljenem blagu in njegovi ceni, ter Členi pogodbe o
prodaji blaga na obroke.

6.člen
Imetnik kartice lahko odstopi od pogodbe, če v pogodbi ni navedeno blago in njegova cena, skupen znesek vseh obročnih plačil, vštevši tudi
tisto, kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe, znesek posameznih obrokov, njihovo število ter roki plačila. Imetnik kartice lahko v vsakem
primeru odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči izdajatelju kartice v petnajstih (15) dneh po podpisu pogodbe. V primeru odstopa od
pogodbe bo izdajatelj kartice razknjižil bonitetne pike na računu kartice, ki jih je imetnik pridobil v skladu s 4. členom te pogodbe.

7.člen
Imetnik kartice lahko ob vsakem času naenkrat plača ostanek kupnine. O poplačilu mora kupec pisno obvestiti izdajatelja kartice, ki izvede
saldacijo pogodbe. Saldacija pogodbe se ne izvede v primeru neporavnanih obrokov iz preteklih mesečnih obveznosti.

8.člen
Če se pogodba razdre, mora izdajatelj kartice vrniti prejete obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel in imetniku kartice povrniti
nujne stroške, ki jih je imel za blago. Imetnik kartice mora s svoje strani vrniti blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno
in prodajnemu mestu, kjer je bilo blago kupljeno, dati nadomestilo za njegovo uporabo vse do razdrtja pogodbe.

9.člen
Če izdajatelj kartice v času sklenjenega obročnega plačila imetniku odvzame kartico iz kateregakoli razloga v skladu s Splošnimi določili za
izdajo in uporabo plačilno-kreditne kartice Mercator Pika, zapade neporavnani del obveznosti iz te pogodbe v takojšnje plačilo. Izdajatelj
kartice lahko odstopi od pogodbe, če pride imetnik kartice v zamudo s plačilom začetnega obroka. Po plačilu začetnega obroka lahko
izdajatelj kartice odstopi od pogodbe, če pride imetnik kartice v zamudo s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, ki pomenita najmanj
osmino kupnine. Izjemoma lahko izdajatelj kartice razdre pogodbo, če imetnik kartice zamudi s plačilom le enega obroka, kadar za plačilo
kupnine niso predvideni več kot štirje obroki.

10.člen
Za vse, kar ni določeno v tej pogodbi, veljajo Splošna določila za izdajo in uporabo plačilno-kreditne kartice Mercator Pika, veljavna na dan
sklenitve pogodbe.

11.člen
Pogodba je sklenjena, ko je s strani imetnika kartice in izdajatelja kartice podpisano Dokazilo o nakupu, in je zapisano v dveh enakih
izvodih, od katerih prejmeta imetnik in izdajatelj kartice vsak po en izvod, imetnik kartice pa še račun in Člene pogodbe o prodaji blaga na
obroke.

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