
Opći uvjeti poslovanja TIFON POKLON KARTICE s plaćanjem unaprijed jednokratnom uplatom  (u daljnjem tekstu TIFON POKLON kartica).    
  
1. POJMOVI 
1.1. TIFON – Tifon d.o.o., Zadarska ulica 80, 10000 Zagreb 
1.2. Opći uvjeti – Opći uvjeti poslovanja   za TIFON POKLON kartice s plaćanjem unaprijed jednokratnom uplatom   
1.3. TIFON POKLON kartica – kartica s plaćanjem unaprijed jednokratnom uplatom namijenjena za privatne i poslovne korisnike za korištenje do iznosa 
uplaćenog na karticu. 
1.4. Prodajno mjesto – benzinska postaja društv a TIFON   za koju se odobrava uporaba TIFON POKLON Kartice kao i svako drugo prodajno mjesto na 
kojem se kao sredstvo plaćanja prima TIFON POKLON Kartica. 
 
2. IZDAVANJE TIFON POKLON KARTICE   
2.1. Korisnikom Kartice može postati svaka pravna ili fizička osoba koja uplati sredstva u gotovini ili putem bankovne kartice na TIFON POKLON karticu na 
prodajnom mjestu ili uplatom sa transakcijskog računa kupca na transakcijski račun TIFON d.o.o. u svrhu kupovine TIFON POKLON kartice. 
2.2. Evidentiranom uplatom na TIFON POKLON karticu Kupac prihvaća prava i obveze Općih uvjeta poslovanja.   
2.3. Korisnik prihvaća kako je TIFON POKLON kartica limitirana na iznos koji Korisnik uplati (kartica sa jednokratnom uplatom) na račun TIFON d.o.o..      
2.3. Minimalna uplata po TIFON POKLON kartici utvrđena je iznosom naznačenom na TIFON POKLON kartici i to 100; 200 ili 500 kuna.   
2.4. TIFON POKLON kartice na veći iznos naručuju se isključivo u sjedištu  društva TIFON d.o.o. i dostavljaju, po zaprimljenoj uplati, poštom na adresu 
naručitelja ili preuzimaju osobno u sjedištu društva TIFON d.o.o.,  Zadarska ulica 80, 10000 Zagreb. 
2.5. TIFON POKLON Kartica se može nadopuniti samo jednom. 
2.6. TIFON POKLON Kartica izdaje se sa rokom valjanosti naznačenim na prednjoj strani Kartice i važeća je do zadnjeg dana mjeseca navedenog na Kartici.   
2.7. TIFON POKLON Kartica poništava se po iskorištenosti uplaćenih sredstava, odnosno po isteku roka valjanosti. 
2.8. Za uplaćena neiskorištena sredstva na TIFON POKLON karticu ne obavlja se povrat. 
2.9. TIFON POKLON kartica vlasništvo je TIFON-a i na zahtjev TIFON-a Korisnik ju je dužan odmah vratiti.   

 
3. ODGOVORNOST KORIŠTENJA TIFON POKLON KARTICE 
3.1. Korisnik odgovara za sve troškove učinjene TIFON POKLON karticom.   
3.2. U slučaju gubitka i/ili oštećenja TIFON POKLON kartice ista se ne može zamijeniti novom.   
3.3. Kod gubitka TIFON POKLON kartice ne može se obaviti povrat uplaćenih sredstava.  
3.4. TIFON POKLON kartica koristi se isključivo za kupovinu na prodajnim mjestima društva TIFON  d.o.o. u Hrvatskoj te se ne može koristiti u druge svrhe ili 
zamijeniti za gotovinu. 

 
4. UPUTA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU TIFON POKLON kartice 
4.1. TIFON POKLON kartica sadrži mogućnost korištenja zaštite u obliku PIN-a, identifikacijskog broja. Korisnikov PIN TIFON POKLON kartice dostavlja se Korisniku 
zajedno sa karticom.   
4.2. Karticu je potrebno čuvati i zaštiti od svih izvora topline, sunčevih zraka, magnetnog zračenja i sl. kako bi se spriječilo njezino oštećenje. 
 

5. IZJAVA O PODACIMA 
5.1 Korisnik daje izričitu suglasnost TIFON d.o.o. za obradu svih podataka navedenih na Zahtjevu, uključujući OIB kao i sve daljnje obrade vezane uz izdanu 
karticu, što obuhvaća pravo TIFON d.o.o. na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, korištenje, uvid, razmjenu i prijenos podataka za vrijeme trajanja 
i nakon prestanka ugovornog odnosa sve dok postoji obveza TIFON-a na čuvanje ugovora i druge dokumentacije.   
 

6. IZJAVA O ETIČKOM KODEKSU 
6.1. Kupac prihvaća Etički kodeks MOL Grupe za poslovne partnere, koji je dostupan je na web stranici  www.tifon.hr. 

 
7. SIGURNOST KORISNIKA TIFON POKLON KARTICA  
7.1. Prihvatom ovih Općih uvjeta Korisnik se obvezuje na prodajnom mjestu TIFON-a i njenoj neposrednoj okolini ( prilikom točenja, kao i prilikom korištenja 
bilo koje druge usluge ) pridržavati  slijedećih sigurnosnih zahtjeva: 
Opća pravila:  
• Uslužnom prostoru prodajnog mjesta potrebno je pristupiti polako kako bi se izbjegli sudari (npr. s osobljem, ostalim vozilima, agregatima 
                itd.).  
• Djeci nije dopušteno točiti/nadopunjavati gorivo ili se igrati na uslužnom prostoru prodajnog mjesta. 
• Benzin/plinsko ulje potrebno je držati podalje od očiju i kože. Odjeću namočenu gorivom potrebno je skinuti. 
• Potrebno je pridržavati se sigurnosnih propisa u uslužnom prostoru. 
Točenje goriva u vozila (sve vrste uključujući i motocikle): 
• Prije nego se započne s točenjem goriva, potrebno je ugasiti motor, povući ručnu kočnicu, a mjenjač mora biti u neutralnom položaju. 
• Potencijalne izvore paljenja (svjetla vozača, grijanje prikolice itd.) potrebno je ugasiti. 
• Pušenje, otvorena vatra i uporaba mobilnih telefona ili prijenosnika je zabranjeno. 
• Kako bi se izbjeglo ispuštanje i stvaranje potencijalnog statičkog naboja, preporučuje se dodirnuti nešto metalno golom rukom (npr. Vrata vozila). 
• Nije dopušteno paliti motor vozila tijekom točenja goriva, čak niti kako bi se provjerila razina goriva u spremniku. 
• Potrebno je izbjegavati prekomjerno punjenje. 
Punjenje prijenosnih (i ostalih) spremnika: 
• Dopuštena je samo uporaba odobrenih spremnika. Zabranjeno je puniti plinske boce ili plastične boce od pića. 
• Punjenje spremnika stavljenog unutar vozila ili u prtljažniku, na dnu kamioneta ili na podu prikolice je zabranjeno. 
• Spremnik je potrebno staviti na tlo kako bi se izbjegao potencijalan nastanak statičkog naboja i paljenje para goriva (osim bačava za prijenos loživog    
                   ulja). 
• Mlaznicu je potrebno držati u kontaktu s rubom otvora spremnika prije i nakon punjenja. 
• Punjenje mora biti polagano, a ventil mlaznice potrebno je kontrolirati ručno kako bi se izbjeglo prolijevanje i nastanak statičkog naboja 
• Spremnici se ne smiju puniti više od 95% kako bi se omogućila eventualna ekspanzija. 
• Poklopac/čep spremnika potrebno je nakon punjenja čvrsto zategnuti. 
Minimalni sigurnosni zahtjevi za točenje UNP-a ( ukapljeni naftni plin): 
• Ukapljeni naftni plin treba puniti samo educirani radnik prodajnog mjesta.  
• Dopušteno je točenje UNP-a samo vozilima sa službenim UNP znakom. 
• Prije nego se započne s točenjem goriva, potrebno je ugasiti motor, povući ručnu kočnicu, a mjenjač mora biti u neutralnom položaju. 
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• Potencijalne izvore paljenja (svjetla vozača, grijanje prikolice itd.) potrebno je ugasiti. 
• Pušenje, otvorena vatra i uporaba mobilnih telefona ili prijenosnika je zabranjeno. 
• Kako bi se izbjeglo ispuštanje i stvaranje potencijalnog statičkog naboja, preporučuje se dodirnuti nešto metalno golom rukom (npr. Vrata 
                  vozila). Nije dopušteno paliti motor vozila tijekom točenja goriva, čak niti kako bi se provjerila razina goriva u spremniku. 
7.2 . TIFON ne odgovara za eventualnu štetu/ozljedu uzrokovanu Korisniku zbog nepridržavanja navedenih pravila sigurnosti na prostoru prodajnog mjesta 
TIFON-a i u njenoj neposrednoj okolini. 

 
8. ZAVRŠNE ODREDBE 
8.1. Za eventualne sporove proizašle na temelju korištenja TIFON POKLON kartica nadležan je sud u Zagrebu. 
8.2. Korisnik TIFON POKLON kartice jamči da neće koristiti TIFON POKLON Karticu iznad raspoloživih financijskih sredstava na TIFON POKLON kartici.  U slučaju 
nedostatnih sredstava na TIFON POKLON kartici, preostali dio računa iznad raspoloživih sredstava na TIFON POKLON kartici Korisnik se obvezuje podmiriti  
drugim sredstvom plaćanja, gotovinom ili bankovnom karticom, bez odgađanja. 
8.3. Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 02.11.2017. godine i važeći su do dana izdavanja novih Općih uvjeta.  O svakoj promjeni ovih Općih uvjeta 
poslovanja, korisnik TIFON kartice će biti obaviješten objavom na službenoj Internet stranici TIFON-a www.tifon.hr. Odredbe novih Općih uvjeta poslovanja 
obvezuju korisnika TIFON kartice od dana objave na službenoj web stranici TIFON-a. Korisnik se obvezuje redovito pratiti sadržaj službene Internet stranice 
TIFON-a kako bi se pravovremeno upoznao sa svim odredbama i izmjenama ovih Općih uvjeta.  Ukoliko u roku od 30 dana od datuma objave o izmjeni ovih 
Općih uvjeta, Korisnik zadrži karticu i njome se koristi, smatrat će se da je  prihvatio izmijenjene Opće uvjete poslovanja. Ukoliko Korisnik ne prihvati izmjene 
Općih uvjeta, dužan je karticu(e) odmah vratiti TIFON-u. 
 

 
TIFON d.o.o. 
Zadarska ulica 80 
10000 Zagreb 
Tel: 091 464 1090, 0800 5665 
Fax: 01-616-0601 
E-mail:kartica@tifon.hr                                                                                                               www.tifon.hr  
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