
Poklon bon je sredstvo zamjene u papirnatom obliku, numeriran je jedinstvenim brojem prilikom 
izdavanja (bar kodom). Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava u iznosu od 100, 200, 300 ili 500 
kuna, koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i u skladu s općim uvjetima obvezan ga je prihvatiti kao 
sredstvo zamjene za robu koja se prodaje u poslovnicama Izdavatelja.

Izdavatelj poklon bona za koji se vrši uplata sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u kunama je 
Silver for you d.o.o. iz Zagreba.

Poklon bon može se koristiti isključivo u poslovnicama Izdavatelja u Republici Hrvatskoj (https://
silver-for-you.hr/o-nama/prodajna-mjesta/). Poklon bon se može koristiti za kupovinu putem web 
trgovine (https://silver-for-you.hr/).

Poklon bon s uplaćenim iznosom predstavlja sredstvo zamjene za artikl(e) iz prodajnog asortimana 
Silver for you prodajnih mjesta ili web shopa iste vrijednosti te nije zamjenjiv za novac.

Osoba koja putem web shopa naručuje nakit pomoću poklon bona i pripadajućeg koda, dužna 
je poklon bon čuvati sve do isporuke nakita. Uvjet za preuzimanje nakita je predaja poklon bona 
dostavljaču.

Poklon bon mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.

Prilikom uplate sredstava na poklon bon, Korisniku se ne odobravaju popusti. Poklon bon je 
sredstvo zamjene te kupac s poklon bonom plaća finalan iznos računa na koji po uvjetima prodaje 
na prodajnom mjestu mogu biti izraženi popusti.

Iznos na poklon bonu važeći je 12 mjeseci od datuma uplate iznosa. Nakon isteka roka od 12 mjeseci 
od uplate, iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti.

Ukupan uplaćeni iznos na poklon bonu nije moguće koristiti višekratno. U slučaju da je vrijednost 
kupnje viša od vrijednosti iznosa na poklon bonu, Korisnik poklon bona mora nadoplatiti razliku. 
Vrijednost kupnje ne može biti niža od vrijednosti iznosa na poklon bonu.

Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu.

Realizacija poklon bona je moguća samo uz fizičko predočenje i predaju poklon bona prodajnom 
osoblju, s time da se Korisnik poklon bona pritom nije dužan identificirati.

Korisnik uplatom iznosa prihvaća Opće uvjete poslovanja s poklon bonom te se smatra da je s 
istima upoznat.

Obveza Izdavatelja poklon bona nastaje u trenutku kada Korisnik uplati iznos na poklon bon. U 
slučaju gubitka, krađe poklon bona ili oštećenja koje onemogućuje korištenje poklon bona, Silver 
for you d.o.o. nije dužan isplatiti odštetu Korisniku poklon bona. Izdavatelj može odbiti poklon 
bon, ako utvrdi da je poklon bon krivotvoren ili da je njegova valjanost istekla. Izdavatelj nije dužan 
provjeravati identitet donositelja poklon bona pri njegovom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za 
gubitak poklon bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ukradenog poklon bona. Obveza 
Izdavatelja poklon bona prestaje u trenutku kada ga Izdavatelj prihvati kao sredstvo zamjene za 
robu istekom valjanosti poklon bona ili ako poklon bon postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti 
iz ovih općih uvjeta.
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Uvjeti korištenja poklon bona 
– Silver for you 

Silver for you d.o.o., Budmanijeva ulica 1, 10000 Zagreb, OIB: 27291523570, www.silver-for-you.hr


