
Dragi prijatelji Plavice ! 

Dobrih 20 let je minilo, od izgradnje centra za zdravilne rastline Plavica. Na tej 
poti nas je spremljalo delo in ljubezen do ljudi, ki so rabili pomoč. Če me 
vprašate kako smo uspeli prehoditi pot, ki nas je naredila prepoznavne je 
odgovor preprost. Nikomur nismo v tem času rekli ne, če nas je zaprosil za 
pomoč pri svojih težavah in nikoli nismo skrivali receptov pred drugimi. Naša 
vrata so bila odprta tako ob nedeljah in praznikih, če smo le bili doma. Danes 
imamo KLUB ZVESTOBE PLAVICA. Zaupa nam že veliko ljudi tako iz 
Slovenije kot tudi iz tujine.

In zakaj nam zaupajo? 

Ker jim naši pripravki pomagajo. Zato smo ob ustanovitvi kluba sklenili, da jim 
bomo zvestobo skromno poskušali vrniti ze nekaj ugodnostmi. 

Kaj naj rečem na koncu. Skupaj skrbimo za naše zdravje še naprej, saj je to naše 
največje bogastvo. Ker  še vedno velja: 

Zdravnik zdravi, Narava ozdravi

Jože Majes, Cerovec pri Dol. Toplicah

Klub zvestobe Plavica
Ker je zdravje iz narave naša pravica!



Klub zvestobe Plavica, 
ker je zdravje iz narava naša pravica

Za vse ljubitelje Plavice, Jožeta Majesa in Mahariši Ajurvede, se je rodil 
KLUB ZVESTOBE PLAVICA, ki je pobudnik številnih ugodnosti in akcij 
za  zveste člane kluba. Poleg popustov in posebnih popustov boste kot 
člani kluba deležni posebnih nagrad, skupaj z nami boste vstopili na pot 
zdravilnih rastlin, saj Vas bomo redno obveščali o vseh dogodkih in 
izobraževanjih, poleg naštetega bomo za Vas organizirali dneve odprtih 
vrat v naših trgovinah in v parku zdravilnih rastlin, kjer boste kot člani 
kluba deležni posebnih ugodnosti.

Ugodnosti  za člane Kluba zvestobe Plavica:

 uveljavljate takojšnji enkratni 10 % popust na • Ob vpisu lahko
enkratni nakup

•

• 

Zbirajte točke oz. plavice in za vsakih 150 zbranih plavic,  
pridobite 10 % popust za enkratni nakup
Enkrat letno bomo organizirali Dan odprtih vrat za vse člane
Kluba zvestobe Plavica na Kmetiji Plavica

• Redno obveščanje članov o izdelkih, novostih in predavanjih in še 
mnoge druge ugodnosti in presenečenja, ki zadevajo vaše počutje, 
zdravje in srečo

Informacije o Klubu zvestobe Plavica:

KLUB ZVESTOBE PLAVICA
Cerovec 34, 8350 Dolenjske Toplice
Email: info@plavica.si
Telefon:  031 304 970
 www.plavica.si/klub-zvestobe

Pravila izdaje in poslovanja s kartico Kluba Zvestobe Plavica 

Izdajatelj Kartice: Kartico Kluba Zvestobe Plavica izdaja podjetje Narava zdravi d o.o. 
(podjetje, ki ga je ustanovila Kmetija Plavica) in ima vlogo kartice ugodnosti. 

Včlanitev: Vsak, ki izpolni pristopno izjavo na enem od prodajnih mest ali na spletni strani 
www.plavica.si/klub-zvestobe/prijavnica si pridobi kartico Kluba zvestobe Plavica.
Kartico lahko uporabi takoj, saj si s pristopom v klub takoj pridobi 10 % popust na enkratni 
nakup v eni naših poslovalnicah ali pri nakupu po telefonu. 

Izračun ugodnosti: Kartica ugodnosti deluje po načelu seštevanja vrednosti nakupov. Vsak 
redni nakup s kartico se vnese v računalniški sistem in ko z nakupi s kartico imetnik doseže 
150 plavic oz . točk (1 plavica je 1 €), lahko pri naslednjem nakupu uveljavlja enkratni 10 % 
popust na nakup. Pri okvari terminala POS, ali izpadu informacijskega sistema, ne deluje 
bonitetni sistem, zato tedaj ni mogoče izkoristiti popusta iz naslova kartice ugodnosti. 
Sprejem pravil izdaje in poslovanja s kartico Kluba Zvestobe
Imetnik kartice z oddajo popolne pisne vloge ali z izpolnitvijo formularja na spletni strani:
www.plavica.si/klub-zvestobe/prijavnica  sprejema pravila poslovanja s kartico. 

Izguba ali kraja kartice
Izgubo ali krajo kartice lahko prijavite neposredno na sedežu podjetja Narava zdravi d.o.o., 
Cerovec 34, 8350 Dolenjske Toplice ali po telefonu 031 304 970. Izdajatelj vam bo najkasneje v 
30 dneh po prejemu prijave poslal novo kartico. Vse ugodnosti iz izgubljene ali ukradene 
kartice se prenesejo na novo. Stara kartica se blokira in postane neuporabna. 

Veljavnost kartice
Kartica ugodnosti velja v vseh poslovalnicah podjetij Plavica d o.o., ter Narava zdravi d o.o.. 
Za uveljavljanje ugodnosti Kluba zvestobe Plavica je kartico potrebno predložiti pred vsakim 
nakupom na blagajni v naših poslovalnicah ali pa po telefonu povedati na katero ime je pisana 
kartica oz. povedati njeno številko. Poznejši vpis nakupa ni mogoč, prav tako ni mogoče 
pozneje izkoristiti popustov in drugih ugodnosti. Kartica Kluba Plavica je napisana na 
določeno ime, ni prenosljiva in jo lahko uporablja le njen imetnik. 

Odpoved 
Kartica se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadarkoli in brez navedenih vzrokov 
pisno odpove. Kartico mora odpovedati s pisno priporočeno pošiljko, skupaj s pisno 
odpovedjo, pa mora vrniti tudi kartico. Takrat ko podjetje Narava zdravi d o.o. ali Plavica d 
o.o., prejmeta odpoved, ta začne tudi veljati. Podjetje, ki je izdalo kartico lahko kartico
kadarkoli brez navedbe razlogov odpove z navadno poštno pošiljko. Imetnik kartice ima
pravico ugodnosti ki jih ima na kartici uveljaviti v roku 2 mesecev, po tem roku pa ugodnosti 
propadejo. 

Novice in varstvo podatkov
Imetnik kartice, ki ne želi prejemati posebnih ponudb se lahko odjavi od vseh oblik 
obveščanja. Imetnik kartice se zaveže, da bo sproti obveščal izdajatelja kartice o vseh 
morebitnih spremembah naslova, imena ali drugih podatkov, ki so pomembni za uporabo 
kartice. Varstvo osebnih podatkov Izdajatelj se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke 
zavaroval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. 




