SPLOŠNI POGOJI GOMEZ CLUB PROGRAMA
Program
Organizator Programa
(kratko: „Gomez”)

Udeleženci

Gomez Club
GOMEZ delniška družba sedežem v Poznanju (60-693), na ulici Tomasza Drobnika 2, vpisana v državni
sodni register podjetij pod številko KRS 0000934369 (dokumenti, potrebni za ustanovitev podjetja, se
hranijo na Občinskem sodišču v Poznanju - Nowe Miasto in Wilda v Poznanju, VIII. Oddelek za
gospodarstvo – Državnega sodnega registra| Identifikacijska davčna številka VAT PL9721248769 | Številka
poslovnega registra REGON 302694351, osnovni kapital 100.000 PLN, vplačan v celoti, , e-pošta:
TRGOVINA@GOMEZ.SI
Udeleženci Programa so lahko samo fizične osebe, polnoletni potrošniki, ki imajo polno pravno sposobnost.
Pogoj sodelovanja v Programu je Uporabniški račun Stranke v spletni trgovini gomez.si.

Prednosti sodelovanja
v Programu

Sodelovanje v Gomez Club Programu:
- daje pravico Udeležencu do opravljanja nakupov v Trgovinah Gomez v ceni s popustom, ki pripada
Udeležencu v sklopu Programa Gomez Club v skladu s poglavjem „Popusti Gomez Club,”
- daje pravico do sodelovanja v dogodkih, takšnih kot je modna revija in premiera kolekcij, v sklopu organiziranih
Gomez akcij – informacije o dogodkih in povabila v sklopu Programa Gomez Club se udeležencem redno pošilja na
navedeni e-mail naslov ali telefonsko število, če so se s tem strinjali.

Popusti Gomez Club

Včlanitev v Gomez Club daje udeležencu popust na prvi opravljen nakup po včlanitvi v Gomez Club v višini 15 % na
izdelke iz trenutne kolekcije (tj. izdelke, ki niso v akciji) in 5 % na že znižane izdelke ter samodejno dodelitev točk
zvestobe na udeleženca v višini 4 tisoč. Poleg tega pri nadaljnjih nakupih, odvisno od števila točk zvestobe, ki jih je
udeleženec zbral v okviru programa Gomez Club (pragi popustov):




Prag 1: 10 % za izdelke iz trenutne kolekcije (tj. izdelke, ki niso v akciji) in 5 % za izdelke v akciji – ta popust
kupcu pripada že pri drugegem nakupu, opravljenem po včlanitvi v Gomez Club,
Prag 2: 15 % za izdelke iz trenutne kolekcije (tj. izdelki, ki niso v akciji) in 7,5 % za izdelke v akciji – s številom
točk zvestobe nad 16 tisoč,
Prag 3: 20 % za izdelke iz trenutne kolekcije (tj. izdelki, ki niso v akciji) in 10 % za izdelke v akciji – s številom
točk zvestobe nad 48 tisoč.

V primeru praga 2 in 3 se lahko pridobljeni popust izkoristi pri naslednjem nakupu, ki nastopi po nakupu, pri katerem
je bil dosežen naslednji prag popusta, določenega zgoraj.
Popusti, ki so na voljo v okviru programa Gomez Club, se ne seštevajo in jih ni mogoče kombinirati z drugimi
promocijami, akcijami, popusti ali rabati, razen če je v pravilniku dane promocije/akcije/popusta/rabata določeno
drugače.
Točke zvestobe

Za vsakih 25 centov (0,25 EUR), porabljenih za opravljen nakup v spletni trgovini v sklopu Gomez Club Programa s
strani Udeleženca, se Udeležencu prizna 1 točka zvestobe, pri čemer se upošteva povprečni menjalni tečaj Narodne
banke Slovenije na dan nakupa in je viden na računu. Točke zvestobe se priznajo za izdelke s popustom in brez
popusta.
V primeru vračila izdelka, za katerega so bile zbrane točke zvestobe v sklopu Gomez Club Programa, ki ga povzroči:
* odstop od pogodbe prodaje izdelka, sklenjene s posredništvom internetne trgovine gomez.si (prodaja na daljavo) v
sklopu zakonske pravice potrošnika do odstopa od pogodbe na daljavo,
* odstop od pogodbe o prodaji izdelka na drugi podlagi, bodo za ta nakup točke zvestobe odštete.
Udeleženec se lahko kadarkoli seznani s številom imetja točk zvestobe na sledeči način:
* v Uporabniškem računu Stranke Udeleženca v spletni trgovini gomez.si,
* po elektronski pošti na naslov TRGOVINA@GOMEZ.SI.

Informacije o nakupih
v spletni trgovini
Pridružitev do Gomez
Club Programa

Za opravljanje nakupov v sklopu Gomez Club Programa v sklepni trgovini gomez.si se mora Udeleženecnpred oddajo
naročila nujno prijaviti v Uporabniški račun Stranke, v sklopu katerega se je Udeleženec pridružil sodelovanju v Gomez
Club Programu.
Pridružitev in sodelovanje v Gomez Club Programu je brezplačno.
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* Da bi se pridružili Gomez Club Programu kot Udeleženec je potrebno:
1. ustvariti Uporabniški račun Stranke v spletni trgovini gomez.si (v skladu s Splošnimi pogoji spletne
trgovine gomez.si, dostopnimi na spletni strani www.gomez.si v zavihku „Splošni pogoji”),
2. predložiti svojo pridružitev v Gomez Club Program na enega izmed naslednjih načinov:
* elektronsko na spletni strani gomez.si (možnost je na voljo pri ustvarjanju Uporabniškega
računa Stranke in po njegovem odprtju v panelu Uporabniški račun na gomez.si),
* z izpolnitvijo obrazca Programa v trgovinah Gomez in ga oddati prodajalcu (na voljo v trgovinah
Gomez).
Opomba: Pogoj sodelovanja v Programu Gomez Club je imeti Uporabniški račun Stranke v spletni trgovini
gomez.si. Če Stranka takšnega računa v času pristopa do Programa v trgovini Gomez nima, se Uporabniški
račun v spletni trgovini gomez.si ustvari samodejno – to je potrebno za pristop do Programa.
Uporabnik ima lahko hkrati samo en račun v sklopu Gomez Club Programa.
Politika zasebnosti
(osebni podatki)

Informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani Gomeza v povezavi s Gomez Club Programom vsebuje
Politika zasebnosti.

Pravne omejitve
Udeleženec ni upravičen do prenosa pravic in obveznosti povezanih s sodelovanjem v Gomez Club
Programu na drugo osebo, prav tako ne more delovati pri uveljavljanju pravic povezanih s sodelovanjem v
Gomez Club Programu s strani predstavnika (sodelovanje v Gomez Club Programu in uveljavljanje sorodnih
pravic ima osebni značaj).
Udeleženec ne more opraviti nakupa v sklopu Gomez Club Programa, da bi kupljeni izdelek prodal dalje v
okviru poslovne dejavnosti.
Reklamacije glede Programa je mogoče poslati Gomez pisno ali po pošti na naslov:
GOMEZ S.A.
Gomez Club
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Poljska/Poland
e-mail: TRGOVINA@GOMEZ.SI
v 14 dneh od datuma pojava nepravilnosti. Reklamacije, vložene po roku, ne bodo upoštevane.
Reklamacije bo Gomez obravnaval v 30 dneh po prejemu.
Tehnične zahteve, potrebne Stranki za uporabo spletne strami www.gomez.si in storitev, ponujenih prek
nje (vključno z nakupi v sklopu Gomez Club Programa), so navedene v Splošnih pogojih spletne trgovine
gomez.si (na voljo tukaj).
Gomez obvešča, da uporaba storitev po elektronski poti lahko pomeni tveganje. Morebitna, s tem
povezana tveganja, so navedena tukaj. Gomez sprejema ustrezne ukrepe za zmanjšanje teh tveganj.
Odstop od
sodelovanja v
Programu

Udeleženec lahko kadar koli odstopi od sodelovanja v Gomez Club Programu. Odstop od sodelovanja v
Programu povzroči izgubo vseh podatkov, shranjenih v sklopu tega Programa (zlasti število točk zvestobe,
ki jih je nabrala Stranka in zanje veljane popuste).
Za odstop od sodelovanja v Gomez Club Programu je mogoče uporabiti odstopni obrazec iz Gomez Club
Programa, vendar to ni obvezno. Vzorec odstopnega obrazca iz Gomez Club Program je mogoče prenesti
tukaj.
Odpoved udeležbe v Gomez Club Programu se lahko na Gomez naslovi pisno ali po elektronski pošti na
naslednji naslov:
GOMEZ S.A.
Gomez Club
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Poljska/Poland
e-mail: TRGOVINA@GOMEZ.SI
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Sprememba Splošnih
pogojev

Odstop od udeležbe v Gomez Club Programu pomeni odstop od pogodbe za opravljanje dodatnih storitev v obliki
Gomez Club Programa, ki jo Gomez zagotavlja po elektronski poti z uporabo spletne strani gomez.si (v primeru
odstopa v 14 dneh po pristopu v program Gomez Club) ali odpoved te pogodbe s takojšnjim učinkom (če je bil odstop
predložen po 14 dneh od dneva pristopa k Gomez Club Programu ali če je odstop predložen pred iztekom 14 dni od
datuma ustvarjanja Uporabniškega računa, če je Stranka tako navedla). V vsakem primeru je odstop od sodelovanja v
Programu Gomez Club brezplačen.
Gomez lahko spremeni Splošne pogoje v primeru:
• spremembe potrošniške zakonodaje, brezpogojno zavezujoče ali relativno zavezujoče spremembe (če je
sprememba relativno zavezujočih določb v korist potrošnika) zakona v zvezi s prodajo blaga v ponudbi spletne
trgovine gomez.si ali storitev, ki jih Gomez zagotavlja z elektronskimi sredstvi s pomočjo spletne strani gomez .si, ki se
uporablja za pravno razmerje med stranko in Gomezom ali za potrebo po prilagoditvi predpisov tem določilom,
• če je potreba po spremembi predpisov posledica odločbe pristojnega sodišča ali organa,
• v primeru, da je določena vrsta regulativne določbe priznana kot klavzula, ki je pristojni organ ali sodišče ne dovoli,
• v primeru, da se določena vrsta regulativnih določb s strani pristojnega organa ali sodišča šteje za dejanje nelojalne
konkurence ali ravnanja, ki krši skupne interese potrošnikov,
• v primeru tehničnih in tehnoloških sprememb na spletnem mestu gomez.si, katerih cilj je predvsem povečati
varnost, povečati udobje uporabe spletnega mesta gomez.si s strani stranke ali dodati nove funkcionalnosti,
• uvedba novih storitev,
• spremembe Gomezovega naslova ali kontaktnih podatkov, določenih v Splošnih pogojih.
V primeru sprememb Splošnih pogojev bo Gomez objavil nove Splošne pogoje na spletni strani gomez.si, Stranko pa o
spremembah Splošnih pogojev obvestil po elektronski pošti.
V roku 14 dni od dneva obvestila o spremembi Splošnih pogojev lahko Stranka odstopi od pogodbe, sklenjene z
Gomezom, za katero veljajo spremembe Splošnih pogojev.
Spremembe Splošnih pravil zavezujejo Stranko, če v 14 dneh od prejema informacij o njihovi spremembi Gomezu
(pisno ali po elektronski pošti) ne predloži izjave o nesprejetju nove vsebine Splošnih pogojev. Če stranka ne sprejema
sprememb Splošnih pogojev, pomeni, da je Stranka odpovedala dano pogodbo, ki jo povezuje z Gomezom, katerega
pravilnik se je spremenil, česar pa stranka ne sprejme.
Vnesene spremembe Splošnih pogojev ne smejo kršiti pravic, pridobljenih s strani Stranke (zlasti sprememba Splošnih
pogojev brez pomembnosti za pogodbe o prodaji blaga, ki sta jih pred spremembo Splošnih pogojev sklenila Stranka in
Gomez).
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