
Splošni pogoji uporabe Vrednostne kartice Lidl Slovenija. 

1. Splošne informacije o izdaji vrednostne kartice 
Določbe teh Splošnih pogojev pogodbe (»Splošni pogoji«) se uporabljajo za 
prinosniški vrednostni papir, izdan v obliki Vrednostne kartice Lidl (»Kartica«), s strani 
družbe LIDL Slovenija družba za trgovino in storitve d.o.o. k.d., Poslovna cona Žeje pri 
Komendi, Pod lipami 1, 1218 Komenda, matična številka: 1719947000 (»Izdajatelj«). 
 

1.1. Kartica predstavlja plačilno sredstvo. Domneva se, da je prinosnik kartice njen 
zakoniti imetnik. 

Obveznost iz Kartice nastane v trenutku, ko jo Izdajatelj izroči upravičencu (zakoniti 
Imetnik kartice oz. prinosnik). 

 
1.2 Za nakup in uporabo Kartice se uporabljajo ti Splošni pogoji. Z nakupom in/ali 
uporabo Kartice imetnik kartice soglaša s temi Splošnimi pogoji. Splošni pogoji so 
kadarkoli na voljo za vpogled na spletni strani Izdajatelja. 
 

1.3 Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev. 

 
1.4. Kartica se lahko uporablja izključno za plačila na način in pod pogoji, opisanimi v 
teh Splošnih pogojih. 
 
 
2. Uporaba Kartice 
 
2.1. Kartica se lahko uporabi za plačila opravljenih nakupov v vseh Lidlovih 
poslovalnicah v Republiki Sloveniji. Kartice ni mogoče uporabiti nikjer drugje ali na 
kakršen koli drugačen način (npr. na bankomatih). 
 
2.2. Kartica se ne glasi na lastno ime in je prenosljiva. Izdajatelj ob uporabi Kartice ni 
dolžan preverjati identitete Imetnika kartice. 
 
2.3. Imetnik lahko s Kartico plačuje oziroma jo uporablja za enkratni ali večkratni 
nakup blaga, do višine razpoložljivega dobroimetja na Kartici. 
 
2.4. V primeru, da vrednost dobroimetja na Kartici ne zadošča za plačilo celotnega 
nakupa, je plačilo za razliko do vrednosti kupljenega blaga mogoče izvesti s 
katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se uporablja v Lidlovih poslovalnicah po 
Sloveniji. 



 
2.5. Dobroimetje na Kartici se ne obrestuje. V trenutku uporabe Kartice za izvedbo 
plačila na blagajni, transakcije ni več mogoče ustaviti ali zadržati postopka plačila. 
 
2.6 Kartica je vnovčljiva tri (3) leta od njene izdaje, kar pomeni tri leta od datum 
nakupa (aktivacije). Vaše dobroimetje na Kartici lahko kadarkoli preverite na Spletni 
strani Izdajatelja z vnosom številke kartice (“Preverjanje dobroimetja”) ali v kateri koli 
od Lidlovih poslovalnic v Republiki Sloveniji. Imetnik je dolžan sam voditi evidenco 
veljavnosti Kartice in Izdajatelj za morebiten potek roka vnovčljivosti ni odgovoren. 
 
2.7 Na vrednostno kartico je mogoče naložiti poljubni znesek ob sledečih omejitvah: 
najnižja vrednost polnjenja kartice je 10,00€ (deset evrov), najvišja vrednost polnjenja 
je 500,00€ (petsto evrov). 
 
3. Nadomestila 
 
3.1. Za izvedbo plačila in za preverjanje stanja na Kartici se nadomestila ne zaračunajo. 
3.2. Preostanka dobroimetja na Kartici ni možno izplačati v gotovini. 
 
4. Odgovornost za Kartico 
 
4.1. Za ravnanje in skrb za Kartico je odgovoren Imetnik sam. 
 
4.2 Če je Kartica izgubljena, ukradena ali zlorabljena, Izdajatelj nima nobene 
obveznosti do Imetnika kartice, da bi ta znesek nadomestil. 
 
5. Reševanje sporov, kontaktni podatki 
 

5.1 Za te Splošne pogoje se uporablja slovensko pravo, morebitne spore se rešuje pri 
stvarno pristojnem sodišču Republike Slovenije. 
 

5.2. Če je ali postane kakšna določba teh Splošnih pogojev v celoti ali deloma 
neveljavna, to ne vpliva na veljavnost in uporabljivost ostalih določb teh Splošnih 
pogojev. 

 
5.3. Za komunikacijo z Izdajateljem Kartice je na voljo dežurna telefonska številka 
+386 (0)1 888 92 72 (od 9h do 13h in od 15h do 18h) ali  elektronski naslov 
infofon@lidl.si. 
* Za telefonske klice se uporablja tarifa vašega operaterja za klice v fiksna omrežja v 
Republiki Sloveniji. 


