
  

  

 

 

 

 

 

NAROČNIŠKA POGODBA ZA STORITEV  GOLD Plan™    

Ref. št.    Poslovalnica:   Št. računa   

 

ki jo skleneta:  

 

NAROČNIK         

Ime in priimek  

 

Naslov 

 

Kontaktna številka 

 

Št. in vrsta osebnega dokumenta  

 

Datum rojstva 

 

Naslov elektronske pošte 

 

 

in 

 

DOBAVITELJ/IZVAJALEC 

Gold Store d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Katarina Kuhar, direktorica 

Matična številka: 6469558000      Identifikacijska številka za DDV: SI81418566 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da je bil ob podpisu te pogodbe naročnik seznanjen s Splošnimi pogoji, ki ob 

podpisu te pogodbe postanejo sestavni del te pogodbe in so naročniku poslani na njegov posredovani 

elektronski naslov. Splošni pogoji so prav tako dostopni v elektronski obliki na spletni strani 

www.goldstore.si.  

2. člen 

S to pogodbo dobavitelj v svojem imenu in na račun naročnika odpira poseben Gold Plan račun, preko 

katerega bo naročnik podal naročilo, dobavitelj pa izkazal predplačilo v protivrednosti nakupljenih gramov 

naložbenega zlata ali srebra in morebitni presežek denarnega predplačila. Dobavitelj kot naročilo šteje 

stanje, ko račun naročnika doseže minimalno vrednost paketa, ki ga je naročnik izbral ob podpisu pogodbe . 

 

http://www.goldstore.si/


  

  

 

 

 

 

 

3. člen 

Vsa nakazila se nakažejo na račun podjetja Gold store d.o.o. : SI56 6100 0002 3892 223 

Datum začetka opravljanja storitve je mesec, v katerem je sklenjena pogodba. 

Vplačeval bom paket (obkrožite) : 

o GOLD PLAN PAKET - Naročnik vplačuje plačilo minimalno 25,00 eur na mesec.  

o GOLD PLAN STANDARD - Naročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 eur na mesec.  

o GOLD PLAN PREMIUM - Naročnik vplačuje plačilo minimalno 100,00 eur na mesec .  

 

o GOLD PLAN PROFESSIONAL - Naročnik vplačuje plačilo minimalno 250,00 eur na mesec .  

o GOLD PLAN VEZANI - Naročnik vplačuje plačilo minimalno 25,00 eur na mesec za minimalno 

dobo 24 mesecev.  

o GOLD PLAN SILVER - Naročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 eur na mesec . 

 

4. člen 

Naročnik lahko pogodbo prekine v skladu s Splošnimi pogoji.  

 

5. člen 

Pogodba je sklenjena  v treh izvodih od katerih prejme naročnik en izvod, dobavitelj pa dva izvoda. Pogodba 

stopi v veljavo, s podpisom obeh pogodbenih strank. S prvim naročilom v minimalni vrednosti izbranega 

paketa, se bo aktiviral račun naročnika.  

_______________________________________________________________________________________ 

IZJAVA NAROČNIKA: 

Izjavljam, da sem seznanjen s splošnimi pogoji storitve Gold Plan. Spodaj podpisani sem seznanjen in 

soglašam z dejstvom, da se moji podatki lahko do preklica obdelujejo za namene in toliko časa kot je to 

opredeljeno v posameznem katalogu vsake zbirke osebnih podatkov. Gold Store d.o.o. se obvezuje, da bo 

podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošnimi pogoji 

poslovanja družbe Gold Store d.o.o. 

Priloga:  

Splošni pogoji Gold Plan. 

Kraj:   Datum:  

 

Dobavitelj / izvajalec: GOLD STORE D.O.O.  Naročnik: 
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