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POSLOVANJE Z LESENIMI KOVANCI 
HONEY COINS 
 
S temi navodili poslovanja z lesenimi kovanci (v nadaljevanju: HONEY COINS) podjetje 
EKO podeželje z.o.o., Prekmurska ulica 17, 9231 Beltinci določa pravice in obveznosti iz 
naslova HONEY COINS podjetja. 
 
 

Splošno 
Izdajatelj HONEY COINS je EKO podeželje z.o.o., Prekmurska ulica 17, 9231 Beltinci   
Matična številka: 60695090000 
Davčna številka: SI 94256551 
 
HONEY COINS imajo vrednost 50,00 € in 75,00 €. 
 
HONEY COINS je izkazni leseni kovanec izdelan iz naravnega materiala, ki ga podjetje izda proti 
plačilu v obliki lesenega kovanca, kateremu je dodana enoznačna serijska številka in je plačilno 
sredstvo ter se uporablja za plačilo nastanitev v APP PE HONEY APARTMENT, Delavska ulica 
30, 9226 Moravske Toplice in PE HONEY APARTMENT LENDAVA, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 42, 
9220 Lendava katerega upravlja podjetje. 
 
 

Nakup HONEY COINS 
Leseni kovanec izdelan iz naravnega materiala - HONEY COINS je možno izključno naročiti 
preko e-naslova podjetja info@eko-podezelje.si in ga poravnati / kupiti s predračunom. 
Po plačilu predračuna se kupcu pošlje na njegov željen naslov število naročenih / plačanih 
HONEY COINS in original račun. 
 
 

Obveznost podjetja 
Obveznost podjetja iz HONEY COINS nastane v trenutku, ko potrošnik - kupec HONEY 
COINS - vplača vrednost HONEY COINS. Vplačilo vrednosti HONEY COINS je možno 
opraviti na način, kot je opredeljeno, in sicer po predračunu. 
 
Terjatev iz HONEY COINS je vezana na sam leseni kovanec in gre vsakokratnemu imetniku 
HONEY COINS. Izpolnitev terjatve iz HONEY COINS lahko ob predložitvi HONEY COINS 
zahteva njegov prinosnik (imetnik) brez kakršnekoli identifikacije.  
 
Obveznost podjetja iz HONEY COINS preneha s tem, ko ga podjetje sprejme kot plačilo za 
nastanitev ali če postane HONEY COINS neveljaven iz razlogov, določenih v teh splošnih 
pogojih.  
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Pravice imetnika HONEY COINS 
Izpolnitev obveznosti iz HONEY COINS lahko zahteva prinosnik HONEY COINS v času 
veljavnosti HONEY COINS v kateremkoli APP upravljalca / podjetja. Čas veljavnosti HONEY 
COINS je 12 (dvanajst) mesecev od izdaje HONEY COINS, in teče od dneva nakupa. Na 
izrecno zahtevo imetnika HONEY COINS se lahko veljavnost HONEY COINS podaljšuje za 
obdobje enega meseca od odobritve podaljšanja. 
 
Izpolnitev obveznosti iz HONEY COINS zahteva prinosnik tako, da HONEY COINS predloži 
podjetju kot plačilo za nastanitev v APP PE HONEY APARTMENT, Delavska ulica 30, 9226 
Moravske Toplice ali PE HONEY APARTMENT LENDAVA, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 42, 
9220 Lendava.  
 
Menjava HONEY COINS za gotovino ni možna. HONEY COINS je unovčljiv le v celotnem 
znesku. V primeru, da je vrednost nočitve višja od vrednosti HONEY COINS, mora imetnik 
HONEY COINS razliko za nočitev doplačati. 
 
Imetnik HONEY COINS lahko HONEY COINS prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos 
se opravi z izročitvijo HONEY COINS. Nov imetnik s prenosom pravic iz HONEY COINS 
pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.  
 
 

Ostala določila 
Na HONEY COINS ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem 
primeru se šteje HONEY COINS za neveljavnega.  
 

Izdajatelj / podjetje HONEY COINS - EKO podeželje z.o.o. ne krije nobene škode, nastale zaradi 
njihove izgube, odtujitve, uničenja ali zaradi poteka njihove veljavnosti. 
 
EKO podeželje z.o.o. lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz HONEY COINS, če ugotovi, da 
je HONEY COINS ponarejen. 
 
Navodila poslovanja z HONEY COINS veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na 
spletni strani podjetja na naslovu www.honeyapartment.si ter dostopni tudi na sedežu 
podjetja. 
 
 
Beltinci, 1.6.2021 
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