
 

 

Splošni pogoji za imetnike kartic ugodnosti #Šoping brez slabe vesti  

 

1. Kartica ugodnosti #Šoping brez slabe vesti  

1.1. Kartico ugodnosti v fizični obliki (v nadaljevanju kartico) prejme vsak, ki v katerikoli 

trgovini Stara šola ali Salonu pohištva donira oblačilo oz. predmet, izpolni pristopno izjavo 

ter jo izpolnjeno odda. Spletno kartico ugodnosti (v nadaljevanju spletno kartico)  pridobite 

s spletnim nakupom v vrednosti nad 500€ ali  s tremi opravljenimi nakupi (ne glede na 

skupni znesek) v spletni trgovini collection.knof.si. Popust se lahko uveljavlja ob naslednjem 

nakupu po pridobitvi.  

Kartico in spletno kartico se lahko pridobi tudi pod pogoji posameznih kampanj in akcij ter 

na določenih dogodkih, stojnicah KNOFa, Stare šole, Salona pohištva ...  

Kartico prejmejo tudi člani in zaposleni organizacij KNOF so.p., društvo ter d.o.o..  

 

1.2. Tako kartica kot tudi spletna kartica #Šoping brez slabe vesti imetnikom ob njeni 

predložitvi zagotavlja naslednje pravice:  

- uveljavljanje 10 % popusta ob nakupu oblačil in obutve iz ponovne uporabe v trgovinah 

Stara šola pri skupni vrednosti nakupa nad 20 eur 

- 5 % popust pri nakupu v spletni trgovini collection.knof.si 

- 5 % popust na ZERO izdelke v Starih šolah 

- 5 % popust na storitev lokalna.bolha.com 

- 5 % popust na pohištvo iz ponovne uporabe v Salonu Krško 

- popust pri nakupu pralnih vložkov, plenic in drugih izdelkov na pralneplenice.si in sicer 5 % 

popust ob nakupu nad 30€ oz. 10 % popust ob nakupu nad 100€ 

- popuste na določene izdelke in storitve v času kampanj in akcij, objavljenih na spletnih 

straneh knof.si, collection.knof.si, pralneplenice.si, knof.si, prekrivnabarva.si in 

- prejemanje posebnih in splošnih ponudb po kanalih, kot je sms obveščanje, e-mail 

obveščanje 

- sodelovanje v posebnih akcijah za imetnike kartic 

 

1.3. S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik sklene pogodbo o imetništvu KARTICE 

UGODNOSTI #Šoping brez slabe vesti oz. SPLETNE KARTICE UGODNOSTI #Šoping brez 

slabe vesti, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.  

 

1.4. Kartica ugodnosti je v obliki plastične kartice (narejena je iz odpadnih CD ovitkov), 

spletna kartica je v virtualni obliki. Spletno kartico si lahko naložite v aplikacijo za kartice 

ugodnosti (npr. stocard, moje kartice,…) 



 

 

1.5. Popust na kartico/spletno kartico ugodnosti NE velja v času posebnih akcij, razprodaj v 

trgovinah Stara šola, akcij v spletni trgovini collection.knof.si, na izdelke, ki so v komisijski 

prodaji, razen če je to posebej določeno.  

 

2. IZDAJATELJ  

2.1. Izdajatelj in lastnik kartic ugodnosti #Šoping brez slabe vesti je KNOF so.p., CKŽ 132a, 

Krško (v nadaljevanju KNOF).  

 

2.2. Izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe kartice/spletne kartice ugodnosti 

#Šoping brez slabe vesti in ni dolžan preverjati identitete prinosnika kartice ugodnosti 

#Šoping brez slabe vesti.  

 

3. IMETNIK KARTICE/SPLETNE KARTICE UGODNOSTI #Šoping brez slabe vesti  

3.1. Kartico ugodnosti #Šoping brez slabe vesti lahko pridobi vsaka poslovno sposobna 

fizična oseba, ki donira oblačila oz. predmete trgovini Stara šola, Salonu pohištva. Kartico se 

lahko pridobi tudi ob kateri drugi priložnosti (npr. kampanji, akciji, na stojnici,…) ki jo 

organizira KNOF. Kartico prejmejo člani in zaposleni organizacij KNOF so.p., društvo ter 

d.o.o. 

 

3.2. Spletno kartico ugodnosti #Šoping brez slabe vesti lahko pridobi vsaka poslovno 

sposobna fizična oseba, z enkratnim nakupom nad 500€ ali s tremi opravljenimi nakupi (ne 

glede na skupni znesek), v spletni trgovini collection.knof.si . Kartico se lahko  pridobi tudi 

ob kateri drugi priložnosti, kampanji, akciji, na spletni strani ali na družbenih omrežjih. 

 

3.3. Ena fizična oseba lahko pridobi le eno kartico. Spletna kartica ugodnosti je vezana na e-

mail naslov.  Osebe mlajše od 18 let, kartice ne morejo prejeti. Pravna oseba kartice ne more 

prejeti. 

 

3.4. Imetnik jamči za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih za namen pridobitve in 

uporabe kartice/spletne kartice posreduje KNOF. KNOF ne odgovarja, če mu prijavitelj ali 

imetnik posreduje netočne, napačne ali tuje podatke.  

 

4. PRIDOBITEV KARTICE/SPLETNE KARTICE UGODNOSTI #Šoping brez slabe vesti  

4.1. Pridobitev kartice ugodnosti #Šoping brez slabe vesti 

Z izpolnitvijo enega od pogojev v 3.1 točki teh splošnih pogojev ter z izpolnitvijo in podpisom 

tiskane pristopne izjave in sprejemom teh splošnih pogojev. 



 

 

Kartica se lahko pridobi v vseh trgovinah Stara šola, v trgovini Salon pohištva (CKŽ 132a, 

Krško) ter na določenih dogodkih, stojnicah KNOFa, Stare šole, Salona pohištva.  

Kartico prejmejo tudi člani in zaposleni organizacij KNOF so.p., društvo ter d.o.o. in člani 

skupnosti KNOF (upravičenost do kartice je navedena v pravilniku paketov skupnosti KNOF 

na https://knof.si.  

 

4.2. Pridobitev spletne kartice ugodnosti #Šoping brez slabe vesti 

Ob izpolnitvi enega od pogojev v 3.2. točki teh splošnih pogojev, upravičenec na dani 

kontakt prejme e-pristopno izjavo. Z izpolnitvijo e-izjave ter potrditvijo teh splošnih pogojev, 

prejme na dani e-naslov kodo spletne kartice.  

 

4.2. Imetniki kartice Stara šola, pridobljene pred sprejemom teh splošnih pogojev  

4.2.1. Imetniku, ki je člansko kartico Stara šola donatorjev dobil pred sprejemom teh splošnih 

pogojev, je ob predložitvi stare kartice ponujena možnost menjave kartice za novo kartico 

#Šoping brez slabe vesti, če sprejme te Splošne pogoje - izpolni pristopno izjavo kartice 

#Šoping brez slabe vesti.  

 

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMETNIKA KARTICE/SPLETNE KARTICE UGODNOSTI 

#Šoping brez slabe vesti 

5.1. Splošno  

5.1.1. Kartico/spletno kartico #Šoping brez slabe vesti lahko imetnik uporablja v vseh 

trgovinah Stara šola, Salonu pohištva, spletni trgovini collection.knof.si, storitvah Lokalne 

Bolhe, ter partnerjih vključenih v program #Šoping brez slabe vesti. 

5.1.2. Kartica/spletna kartica #Šoping brez slabe vesti omogoča imetniku različne ugodnosti, 

ki so navedene v točki 1.1. teh splošnih pogojev ter na spletni strani www.knof.si ali na 

spletnih straneh partnerjev. 

5.1.3. Ugodnosti, ki jih omogoča kartica/spletna kartica #Šoping brez slabe vesti, se lahko 

spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne. Ugodnosti so splošne za vse 

imetnike.  

 

5.2. Uporaba kartice #Šoping brez slabe vesti  

5.2.1. Kartica/spletna kartica #Šoping brez slabe vesti predstavlja vstopno točko za popuste 

na KNOF storitve in izdelke. 

5.2.2. SMS/MMS sporočila, e-maili, ki jih prejme imetnik kartice, so za imetnika brezplačni. 

5.2.3 Popusti za uporabnike kartic/spletnih kartic veljajo na vso neznižano ponudbo, 

ugodnosti NE veljajo v času posebnih akcij, razprodaj v trgovinah Stara šola, akcij v spletni 

trgovini collection.knof.si, na izdelke, ki so v komisijski prodaji, razen če je to posebej 

https://knof.si/


 

 

določeno. Popust se obračuna na blagajni ob predložitvi  kartice ugodnosti oz. vpisu kode 

spletne kartice v spletni trgovini. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj izključujejo. 

 

6. IZGUBA, UNIČENJE ALI KRAJA KARTICE/SPLETNE KARTICE #Šoping brez slabe vesti  

6.1. V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice se imetnik oglasi v trgovini Stara 

šola ali Salonu pohištva (kjer je bila kartica izdana), da uredimo izdajo nove kartice. V 

primeru izgube spletne kartice imetnik preko e-naslova prodaja@knof.si ureja izdajo nove.  

 

6.2. V primeru, da je kartica/spletna kartica #Šoping brez slabe vesti imetniku odtujena, 

KNOF ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti kartice s strani tretjih oseb ali 

morebitne druge zlorabe kartic s strani tretjih. 

 

7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

7.1. Kartico/spletno kartico #Šoping brez slabe vesti je mogoče pridobiti le pod pogojem, da 

je prijavitelj podjetju KNOF na pristopnici k tem splošnim pogojem, s katero je s KNOF 

sklenil pogodbo o imetništvu kartice/spletne kartice ugodnosti #Šoping brez slabe vesti, 

posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, kraj, mobilna 

številka, e-naslov. Posamezni e-naslov in mobilna številka se v bazi imetnikov 

kartice/spletne kartice ugodnosti #Šoping brez slabe vesti vodi le pri enem izdajatelju 

kartice ugodnosti #Šoping brez slabe vesti. KNOF te podatke potrebuje za komuniciranje z 

imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za imetnike.  

 

7.2. KNOF podatke v bazi imetnikov kartice/spletne kartice ugodnosti #Šoping brez slabe 

vesti vodi v skladu z GDRP. KNOF te podatke potrebuje da: 

- imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz kartice ugodnosti #Šoping brez slabe vesti 

(npr. uveljavljanje 10% popusta v Starih šolah in drugih popustov, obveščanje imetnika preko 

izbranih kanalov o novostih, popustih, ipd.);  

- analizira in proučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov, 

ter dvig zadovoljstva kupcev;  

- občasno pozove imetnike k izpolnitvi anket o zadovoljstvu z imetništvom kartice/spletne 

kartice ugodnosti #Šoping brez slabe vesti, zadovoljstvu nad ponudbo KNOF in Starih šol, 

uporabniški izkušnji v trgovinah, spletni trgovini ali posameznih kupljenih izdelkih. 

 

7.3. Sprememba podatkov  

7.3.1. Imetnik, lahko spremeni nastavitve glede kanalov, preko katerih želi prejemati 

obvestila tako, da preko SMS pošlje sporočilo ODJAVA ali pa se odjavi iz prejemanja 

elektronske pošte.  
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7.3.2. KNOF bo osebne podatke imetnika kartice/spletne kartice ugodnosti #Šoping brez 

slabe vesti hranil dokler imetnik ne odstopi od imetništva kartice/spletne kartice ugodnosti 

#Šoping brez slabe vesti, v primeru preklica kartice/spletne kartice ugodnosti #Šoping brez 

slabe vesti s strani KNOF pa še 2 leti od preklica. 

 

8. KONČNE DOLOČBE  

8.1. KNOF si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. Imetniki 

kartice/spletne kartice ugodnosti #Šoping brez slabe vesti bodo o vseh spremembah teh 

Splošnih pogojev obveščeni na spletni strani knof.si, o bistvenih spremembah bodo imetniki 

obveščeni po e-pošti oz. s sms sporočilom. V kolikor imetnik v petnajstih dneh od objave 

spremembe teh Splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema 

spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v 

Krškem.  

 

Splošne pogoje sprejel:  

Mojca Žganec Metelko, direktor Zavoda KNOF so.p.  

Krško, 23.11.2021 

 


