
REGISTRACIJSKI OBRAZEC  |  Obvezno registrirajte darilni bon pred uporabo!

*Naziv in termin rezerviranega doživetja

                           D    D    /   M   M    /   L     L   L    L

*Prepišite 12-mestno kodo za rezervacijo

*Datum rezervacije    D    D    /   M   M   /    L    L    L    L

*Ime    

*Priimek

*Kraj in datum rojstva                                                                                                           D    D  /   M   M   /    L    L    L    L 

   
*Mobilni telefon 

*E-mail
 
*Podpis   *Obvezna polja

Spošni pogoji in pravila določajo pravice in omejitve 
uporabnikov in odnos do ponudnika blagovne znamke 
2015©Selectbox, ki je v lasti in s katero upravlja Kitio d.o.o., 
Dunajska 5, 1000 Ljubljana, davčna št. SI- 59986280, ki 
nastopa v teh pogojih kot organizator doživetij, izvajalec kot 
ponudnik, imetnik bona pa kot uporabnik. Celotna splošna 
pravila in pogoji so objavljeni na naslovu www.selectbox.si/
pogoji, del pravil objavljenih v tem dokumentov v nobenem 
smislu ne nadomešča celote in je naveden le informativno.

Kratka pravila in pogoji za uporabo bonovSplošni pogoji za uporabo bonov

1.) Pogoj za uporabo storitev Selectbox-a je, da ima uporabnik veljaven bon, registriran preko priloženega obrazca ali na www.
selectbox.si/registracija/ ter sprejema ta splošna pravila in pogoje uporabe. Registracijske obrazce obvezno oddajte pri izbranem 
ponudniku storitve v kolikor niste registracije opravili že preko spleta. 2.) Uporabniki so dolžni pravočasno opraviti rezervacijo 
in preveriti najnovejše ključne informacije na spletni strani ponudnika storitve kot tudi pogoje in omejitve pri le tem. Potrjena 
rezervacija je dokončna, nepreklicna, možnosti odstopa, zamenjave ali vračila kupnine ni. Tiskani vodič priložen v darilnem paketu 
je le informativne narave in odraža stanje v času tiska, najnovejše informacije poiščite na www.selectbox.si 3.) Ob predložitvi 
veljavnega bona in v celoti izpolnjenega registracijskega obrazca uporabnik pridobi pravico za uporabo bona in storitev ter produktov 
na katere se le ti nanašajo. Fotokopije bonov in boni s razkrito ali močno poškodovano varnostno prevleko aktivacijske kode, niso 
veljavni. 4.) Bon velja enkratno in ga uporabnik preda ponudniku storitve skupaj z registracijskim obrazcem ob prvem prihodu. 5.) 
Boni niso zamenljivi za denar, prav tako ni dovoljeno sprejemati kakršno koli drugo plačilo v zameno. Zamenjava in podaljšanje 
je možno ob doplačilu. 6.) Organizator je posrednik pri izvajanju storitev in uporabi produktov in kot tak v nobenem primeru ne 
odgovarja za kvaliteto in varnost izvedenih storitev s strani ponudnika. Odgovornost v celoti prevzemata ponudnik in uporabnik 
glede na njihova pravila in pogoje.

Pazljivo izpolnite spodnja polja in ta obrazec ob prihodu k izbranemu ponudniku Selectbox-a 
obvezno oddajte ali se registrirajte preko spleta na www.selectbox.si/registracija/

Veljavnost bona je dve leti od registracije


