
Nakup letne karte
Nakup letne karte je mogoče opraviti osebno na recepciji Golf igrišča Livada v času odpiralnega časa, na eni od
recepcij hotela v Termah 3000 - Moravskih Toplicah ali z izvršitvijo plačilo na tekoči račun družbe na osnovi 
predračuna oz. ponudbe, prejete s strani ponudnika.

Možni načini plačila:
• z gotovino,
• s kreditno kartico (Mastercard, Visa, Diners, …),
• z nakazilom na račun ponudnika po prejetem predračunu ali ponudbi.
Pri nakupu letne golf karte z Diners kartico je možno plačilo v 6 obrokih. Vse informacije o pogojih nakupa 
letnih kart so na voljo v času uradnih ur, in sicer ob delovnikih med 8.00 in 16.00 na recepciji igrišča, po 
telefonu na št. +386 2 512 5066 ali prek e-pošte na golfshop@terme3000.si.
 
Veljavnost letne karte
Letna karta za leto 2023 velja od 1.1.2023 do 31.12.2023 in jo je možno koristiti v času, ko je Golf igrišče Livada 
odprto. Odpiralni čas golf igrišča je objavljen na www.golf-livada.si in se sproti prilagaja glede na sezono, 
vremenske razmere in dolžino dneva.
Igrišče si pridržuje pravico celotnega ali delnega zaprtja zaradi vzdrževalnih del, turnirjev ali neprimernega 
vremena in posledično neprimernega stanja na igrišču. Takrat letna karta ne velja.

Obveznost ponudnika
Obveznost ponudnika iz letne karte nastane v trenutku, ko kupec letne karte vplača vrednost letne karte.
Obveznost ponudnika iz letne karte preneha s potekom veljavnosti letne karte ali če postane letna karta 
neveljavna iz razlogov iz Ostalih določil teh splošnih pogojev.

Ponudnik letne karte odgovarja za stvarne napake za izpolnitev obveznosti iz letne karte, skladno z določilom 
Zakona o varstvu potrošnikov.

Sa
va

 H
ot

el
s 

&
 R

es
or

ts

Splošni pogoji uporabe letnih kart 2023 Golf Livada



V letu 2023 so do kart pod posebnimi pogoji upravičeni:
• Otroci do dopolnjenega 10. leta – rojeni leta 2013 in mlajši 
• Otroci do dopolnjenega 14. leta – rojeni leta 2009 in mlajši
• Mladi do dopolnjenega 18. leta -- rojeni leta 2005 in mlajši
• študentje do dopolnjenega 26. leta z veljavnim potrdilom - rojeni 1996 in mlajši. 
• Super seniorji – moški od dopolnjenega 70. leta dalje (rojeni 1953 in starejši), ženske od dopolnjenega 65. 

leta dalje (rojene 1958 in starejše)  
Dopolnjeno leto se smatra, če kupec v času nakupa dopolni leto, določeno za posamezno skupino letnih 
kart.

Ugodnosti, načini plačila in rok nakupa letnih golf kart na Golf igrišču Livada 2023

• Pri plačilu delnega ali celotnega zneska letne karte s kreditno ali plačilno kartico popusta ni. 
• Možnost plačila letne karte na 2 obroka: 1/2 takoj, 2. obrok najkasneje do 30.6. tekočega leta, v tem 

primeru ni popusta ob nakupu.
• Ob plačilu letne karte s kartico Lyoness ne priznavamo nobenega popusta. 
• Vse cene letnih kart so z DDV.

Koriščenje letne karte
Imetnik letne karte se mora pred koriščenjem golf igrišča evidentirati na golf recepciji Golf igrišča Livada ali 
na recepciji Hotela Livada Prestige. Priporočljiva je tudi rezervacija startnega časa +386 2 512 5066 ali preko 
e-pošte na golfshop@terme3000.si. 

Prenosljivost, izguba kartice, višje sile 
Letna karta ni prenosljiva na drugo osebo. Letna karta glasi na ime in priimek kupca, zato se v primeru izgube 
nalepke, ki v fizični obliki predstavlja letno golf karto, le-ta nadomesti, vendar po predhodni pisni izjavi kupca, 
ki z njo prekliče do tedaj izdano letno karto. 

V primeru nekoriščenja letne karte s strani kupca (poškodbe, bolezni, odsotnost…) kupec ni upravičen do 
vračila celotne ali delne kupnine za letno karto oz. do drugih nadomestil (prenos v prihodnje leto, popust pri 
nakupu v prihodnjem letu, kakršno koli dobroimetje ipd.). 

V primeru, da zaradi višje sile igranje na Golf igrišču Livada ni mogoče (neugodne vremenske razmere, žled, 
sneg, poplave, potres ipd.), kupec ni upravičen do vračila celotne ali delne kupnine za letno karto oz. do drugih 
nadomestil (prenos v prihodnje leto, popust pri nakupu v prihodnjem letu, dobroimetje ipd.).

Imetnik letne karte lahko svojo pritožbo naslovi na naslov podjetja oz. kontakt, ki je naveden pod splošno 
v predmetnih splošnih pogojih. Stranki razmerja bosta poskušali miroljubno in izvensodno rešiti sporna 
razmerja, izhajajoča iz nakupa letne karte. Če to ne bo mogoče, je v primeru spora za odločanje pristojno 
sodišče v Ljubljani.

Ostala določila
Družba Sava Turizem d.d. oz. Golf igrišče Livada lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz letne karte, če ugotovi, da 
se z njo identificira nestvarni lastnik letne golf karte. 

Imetniki letnih kart sprejemajo aktualne splošne pogoje igranja in etikete na Golf igrišču Livada, objavljene na 
spletni strani igrišča (www.golf-livada.si).

Pri večjih ali pogostih disciplinskih prekrških na golfskem igrišču ali načrtnem povzročanju gospodarske 
škode, si Golf igrišče Livada pridržuje pravico ustrezno ukrepati in lahko tudi odvzame pravico do nadaljnjega 
koriščenja letne karte. 

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z letnimi kartami, se rešujejo 
sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Končne določbe
Splošna določila poslovanja z letnimi kartami imajo značaj pogodbe. Z nakupom imetnik potrjuje, da je o teh 
splošnih določilih obveščen in da se z njimi strinja. 

• Pri plačilu celotnega zneska letne karte do 31. januarja 2023 se upošteva 4% popust, pri plačilu do 28.2.2023
 se upošteva 2% popusta, pri plačilu po 1.3.2023 popusta ni.



Letne karte Golf igrišča Livada izdaja podjetje Sava Turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
ponudnik). Kontaktni podatki ponudnika: Sava Turizem d.d. Golf Livada, telefonska številka: 02 512 50 66,  
naslov elektronske pošte: golfshop@terme3000.si, www.golf-livada.si. Letno karto podjetje izda proti plačilu. 
Kupec po opravljenem plačilu prejme račun ter nalepko z oznako LK Golf Livada 2023, ki služi kot identifikacija 
imetnika letne karte. Nalepko imetnik zalepi na izkaznico, ki jo prejme od Golf zveze Slovenije za leto 2023 in 
je sicer podlaga za vsakokratno identifikacijo igralca. Identifikacija imetnika letne golf karte se izvaja tudi z 
vpogledom v osebni dokument s fotografijo.


