
Opći     uvjeti     korištenja     BOSO     kartice  

Izdavanje
Izdavatelj kartice je Boso d.o.o. Kartica se korisniku izdaje besplatno, preuzima u dogovorenoj 
poslovnici i aktivira se prilikom prve kupovine. Korisnikom može postati svaka punoljetna osoba 
koja ispuni zahtjev za izdavanje u bilo kojem prodajnom mjestu. Kartica se izdaje na neodređeno 
vrijeme i traje do opoziva. Kartica glasi na podnositelja zahtjeva, te je korisnik dužan javiti ukoliko 
dođe do promjene podataka, pisanim putem ili direktno na prodajnom mjestu.
Preuzimanje kartice korisnik prihvaća ove Opće uvijete poslovanja.

Popust     na     kartici  
Kartica nije prenosiva i ne predstavlja sredstvo plaćanja, niti obvezuje korisnika na kupovinu. 
Kartica služi za obračun popusta od 5% prilikom gotovinskog plaćanja (popust se ne odnosi na 
tiskovine, bonove za mobitel, cigarete, akcijsku ponudu i bilo koju vrstu posebno označenih 
artikala). Obračunati popust ne može se zamijeniti za gotovinu. Podaci korisnika, automatizmom se 
obrađuju krajem mjeseca, ukoliko se uoče nepravilnosti moguća je ručna izmjena u bazi podataka.

Uvjeti     za     ostvarenje     prava     na     popust  
5%- mogu ostvariti svi punoljetni korisnici prilikom gotovinskom plaćanje osim na tiskovine, 
bonove za mobitel, cigarete, akcijsku ponudu i bilo koju vrstu posebno označenih artikala.
Prilikom izrade boso kartice, prvi mjesec kupac ima nagradni popust od 5%, za svaki iduću mjesec 
potrebno je sakupiti 92,91 € / 700,00 kn na svojoj boso kartici u tekućem mjesecu.
Umirovljenici imaju trajni popust od 5% gotovinskom plaćanje osim na tiskovine, bonove za 
mobitel, cigarete, akcijsku ponudu i bilo koju vrstu posebno označenih artikala tijekom trajanja 
kartice, ukoliko prilikom podnošenja prilože dokaz da su umirovljenici.

Kartica se može koristiti samo u prodajnim mjestima koja je odredilo Boso d.o.o., koje ujedno i 
odlučuje od proširenje ili ukidanju ove pogodnosti u svojim prodajnim mjestima. Za ostvarenje 
prava ove kartice prilikom podnošenja zahtjeva, potrebno je priložiti dokaze da su djeca u krvnom 
srodstvu, i valjanim godištem.

Zaštita     osobnih         podataka  
Svrha prikupljanja, obrade i prosljeđivanje osobnih podataka korisnika je isključivo omogućavanje
pogodnosti koje korisniku pruža boso kartica, te u marketinške svrhe. Osobni podaci korisnika 
prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Uredbom(EU)2016/679 te se ne razmjenjuje s drugim
korisnicima. Korisnik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole i zatražiti prestanak 
daljnje obrade njegovih podataka, opozivom svoje izjave o suglasnosti i vraćanjem kartice 
izdavatelju. U tom slučaju prestaje biti korisnik kartice i ne može više koristiti predviđene 
pogodnosti. Ukoliko korisnik želi poništiti svoju karticu, dovoljno je javiti se u bilo koje prodajno 
mjesto gdje će vratiti svoju karticu.

Promjene     Općih     uvjeta     poslovanja  
Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku bez prethodne najave ukine pojedinačnu karticu.

Zamjenska     kartica  
U slučaju da korisnik želi duplikat svoje kartice, novo izdavanje se naplaćuje 2,65 € / 20,00 kn.
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