
Uradna plačilna kartica NK Maribor.

NAPOTKI ZA PLAČEVANJE  
NA STADIONU LJUDSKI VRT

EN KLUB, EN STADION, 
EN NAČIN PLAČEVANJA

V skupnem partnerstvu vam Mastercard in Nogometni klub Maribor ponosno 
predstavljata enostavne prednosti plačevanja s plačilnimi karticami in tudi številne 

ugodnosti, ki so na voljo imetnikom kartic Mastercard® in Maestro®.

BREZGOTOVINSKO
POTOVANJE 

VAŠ STATUS.

IMETNIKI PLAČILNE KARTICE MASTERCARD ALI MAESTRO 
nadaljujte svojo pot in uživajte v posebnih ugodnostih.

IMETNIKI PLAČILNIH KARTIC PREOSTALIH PONUDNIKOV
nadaljujte svojo pot in uživajte v prednostih brezgotovinskega 
plačevanja.

IMETNIKI GOTOVINE
obiščite najbližjo infotočko, kupite začasno klubsko kartico v vrednosti 
1 evra ter nanjo naložite poljubno višino sredstev. To lahko storite v 
katerem koli trenutku – pred tekmo, med njo ali po njej. 

CONA 1: 

CONA 2: VAŠ NAKUP.

NAKUP VSTOPNIC
NAKUP HRANE IN PIJAČE

NAKUP NAVIJAŠKIH PRIPOMOČKOV

V Ljudskem vrtu vse vrste nakupov 
opravljamo brezgotovinsko.

CONA 3: VAŠ UŽITEK.

Poenostavljeno in enotno plačevanje 
zagotavlja večjo dostopnost in manjšo 
gnečo.

BREZGOTOVINSKA PRAVILA

POVRAČILO NEPORABLJENIH SREDSTEV.
Neporabljena sredstva na začasni klubski kartici vam bodo 

na vašo željo povrnjena. Povračilo je izvedljivo v Vijol’čni bajti 
ali na infotočki na južni ploščadi pred stadionom, in sicer v 30 

minutah po koncu posamezne tekme.  

VELJAVNOST ZAČASNE KLUBSKE KARTICE.
Veljavnost je omejena na eno leto od zadnje uporabe, ali 

nakupa ali polnjenja kartice.

IZGUBA ZAČASNE KLUBSKE KARTICE.
V primeru izgube, kraje ali okvare je treba kupiti novo kartico. 

Za izgubljena sredstva jamčimo le, če ste nam ob nakupu 
zaupali svoje osebne podatke. 

BREZGOTOVINSKE 
UGODNOSTI 

Samo za imetnike plačilnih kartic 
Mastercard in Maestro bodo od  
1. januarja do 31. marca 2017  
na voljo posebne ugodnosti: 

popust ob nakupu vode 

popust ob nakupu pijače Pepsi ali Laško Malt

popust ob nakupu hamburgerja ali hot doga15 %
Neprecenljivih ugodnosti se boste imetniki plačilnih 
kartic Mastercard in Maestro veselili tako na stadionu 

kot v navijaški trgovini Vijol’čna bajta: 

popusta ob nakupu vstopnice v vrednosti nad 8 evrov

popusta ob nakupu vstopnice v vrednosti do 8 evrov

na vse Adidas izdelke

1€

15%
0,50 €

BREZ DVOMOV
UŽIVAJTE V TEKMI

Plačevanje je mogoče z začasno klubsko kartico ali plačilno kartico katerega koli 
ponudnika na trgu. Le imetniki plačilnih kartic Maestro in Mastercard pa ste 
deležni posebnih ugodnosti. 

Je plačevanje mogoče 
s katero koli plačilno 

kartico?

Začasno klubsko kartico lahko kupite in polnite v Vijol’čni bajti ali na stadionu v 
času tekme. To lahko storite na posebnih infotočkah na južni in severni ploščadi 
pred stadionom, ob športni dvorani Lukna ter na vseh tribunah.

Kje lahko kupim 
ali polnim začasno 

klubsko kartico?

Bodo začasne klubske 
kartice vedno na voljo?

Začasne klubske kartice bodo razpoložljive do preklica.

Kateri koli nakup – vstopnic, osvežilne pijače, prigrizkov ali navijaških pripomočkov 
– opravljate z brezgotovinskim plačilom.

Ali enoten način 
plačevanja velja za 

vse vrste nakupov v 
Ljudskem vrtu?

V Vijol’čni bajti je mogoče plačevati z gotovino ali plačilno kartico. Imetniki 
plačilnih kartic Maestro in Mastercard pa lahko uživate v posebnih ugodnostih.

Je tudi v Vijol’čni bajti 
mogoče plačevati le 

brezgotovinsko?

Imetniki kartic Mastercard in Maestro boste vseskozi uživali v novih ugodnostih, 
osvežene bodo namreč vsake tri mesece.

Ali bodo brezgotovinske 
ugodnosti ves čas enake?

BREZGOTOVINSKE 
PREDNOSTI 

V evforiji športnega vzdušja, ki ga je moč čutiti na tribunah 
in zelenici, imajo odločilni trenutki neprecenljivo vrednost. 
Brezgotovinsko plačevanje prinaša številne prednosti – 

enostavno in hitrejše nakupovanje, varnejše plačevanje in 
učinkovito izrabo vašega časa. Z enim načinom plačevanja 

bo vaš obisk stadiona sestavljalo še več nepozabnih 
navijaških doživetij v spremstvu najljubše ekipe!


