Pravila knjižnega kluba
V knjižni klub se lahko vpiše vsaka pravna ali fizična oseba, ki ob vpisu kupi izdaje založbe Državnega
izpitnega centra v vrednosti najmanj 100,00 EUR.
Člani kluba nimajo nobenih klubskih obveznosti in lahko svoje članstvo prekinejo pisno ali po telefonu kadarkoli.
Člani kluba imajo pravico kupovati knjige založbe Državnega izpitnega centra po posebnih klubskih cenah.
Cene in pogoji nakupa so objavljeni na naši spletni strani www.ric.si.
Sprejemamo naročila po telefonu, pošti (klasični in elektronski) in faksu. Naročeno dostavimo brezplačno
najkasneje v roku enega tedna od prejema naročila.
Člani knjižnega kluba Ricko lahko kupujejo naše publikacije za splošno in poklicno maturo občutno ceneje,
obveznosti pa člani našega kluba nimajo. Klubski popusti ne veljajo za revijo FNM, knjige, označene z NOVO (v
skladu z Zakonom o enotni cene knjige) in publikacije z že znižanimi cenami. S članstvom pridobijo 10 %
popust (plačilo v roku 30 dni za pravne osebe) ali 15 % popust na redne cene za plačilo ob prevzemu pošiljke z
gotovino.
Ob naročilu 30 kosov posamezne knjige pošljemo en izvod te knjige brezplačno (ne velja za knjige, označene z
NOVO).
Člani so redno obveščeni o novostih in posebnih klubskih akcijah.
Osebne podatke članov kluba hranimo v skladu z zakonom in jih ne posredujemo tretjim osebam.
Če član eno leto ni opravil nakupa, se članstvo avtomatično prekine.

Ljubljana, 20.4.2016

Posebna pravila knjižnega kluba za obdobje od 10.4. do 30.6.2020
V obdobju od 10.4. do 30.6.2020 veljajo za naročila, oddana na spletni strani www.ric.si posebni pogoji:
- brezplačna dostava
- 20 % znižanje cen vsem publikacijam, razen za publikacije, označene z NOVO (v skladu z Zakonom o
enotni ceni knjige), in za publikacije z že znižanimi cenami.
V tem obdobju popusti Pravil knjižnega kluba z dne 20.4.2016 ne veljajo.

Ljubljana, 9.4.2020
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