
Pogoji nakupa: Klub Zlata Zgodba 

 

Klub Zlata Zgodba 

Pomembni poudarki: 

 

1) VSEBINA NAKUPA: 

Članstvo v skupinskem mentorskem programu, kot je opisan na nakupni strani, s pripadajočimi 

bonusi.  

2) ENA/OSEBNA LICENCA: 

Z nakupom pridobite eno/osebno licenco za sodelovanje v programu in uporabo vseh njegovih 

komponent.  

Deljenje treninga z drugimi, ki niso del vašega podjetja, brezplačno ali plačljivo, ni dovoljeno. 

3) OMEJITEV ODGOVORNOSTI: 

Ne moremo garantirati kakršnegakoli rezultata, ker je od vas odvisno, če in kako boste 

implementirati informacije, nasvete in strategije iz tega treninga. Če imate navado prelagati 

odgovornost za svoje (ne)rezultate na druge, se, prosim, ne vpišite - namenjen je podjetnicam in 

podjetnikom, ki se zavedajo, da je njihov uspeh samo in izključno v njihovih rokah. 

4) NEVRAČLJIVOST IN ZAVEZUJOČA NARAVA INVESTICIJE 

Investicija je dokončna/ni vračljiva in zavezujoča v celoti (vseh 12 obrokov, če ste izbrali plačilni 

načrt). 

Z nakupom se strinjate in zavezujete, da ne boste zahtevali denarja nazaj, ne prek banke, ne na 

katerikoli drugi način. 

Zlata Zgodba je celota in kot taka ne ponuja možnosti predhodnega izstopa. Lahko bi ga sicer nehali 

uporabljati, a investicija je še vedno zavezujoča v celoti. 

5) KAJ SE ZGODI PO PLAČILU 

Če ste izbrali nakazilo na TRR, kar je na voljo pri izbiri plačila v enkratnem znesku, pošljite, prosim, 

potrdilo o nakazilu na zlatazgodba@izbranozmirelo.si  skupaj s svojimi podatki za izdajo 

računa/potrdila o plačilu (firma podjetja, če ga imate, ime in priimek, poštni naslov, davčna številka). 

V najkrajšem možnem času vam odpišemo z mejlom dobrodošlice ter računom/potrdilom o plačilu. 

Kot naša stranka, boste prejeli tudi brezplačno naročnino na naše novice, nasvete in promocijska 

vabila. Z mejling liste se lahko kadarkoli odjavite z enim klikom, na gumb ODJAVA v spodnjem 

desnem kotu vsakega mejla. 

Veselim se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljam, 
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