
 

 

 

 

PLAČILO Z DARILNO VSTOPNICO, izdajatelj Špas teater 

 Darilna vstopnica Špas teatra velja kot plačilno sredstvo za predstave Špas teatra v 

Kulturnem domu Mengeš in drugih krajih po Sloveniji, ki so v sistemu spletne prodaje 

Kupi karto. 

 V tem sistemu ne morete unovčiti darilnih bonov, ki jih je izdal Petrol in Eventim. 

 Pri načinu plačila izberete: darilna vstopnica in v nadaljevanju vpišete 12 mestno 

kodo, ki je na darilni vstopnici. 

 Ena  darilna vstopnica se zamenja za eno vstopnico z enako ali manjšo vrednostjo.  

 Če je vrednost nakupa manjša, denarja ne vračamo, če je večja, je potrebno 

doplačilo. (bančne kartice, NLB klik) 

 Če je darilna vstopnica pretečena, potem vam bo sistem zavrnil kode. 

 Ko je koda unovčena, darilna vstopnica ni več v uporabi. 

 Doplačilo JE možno samo z bančnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa) in NLB 

klik. 

 Doplačilo NI možno s Špasno kartico ali UPN. 

 Po roku unovčitve, ki je napisan na darilni vstopnici oziroma bonu, le ti niso več 

unovčljivi. 

 »Doplačila v primeru odpovedi s strani kupca« NE morete plačati z darilno vstopnico, 
tudi če so vstopnice manjše vrednosti od vrednosti darilne vstopnic. 

 Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. 

 

PLAČILO S ŠPASNO KARTICO 

 Špasna kartica je identifikacijski dokument označen z identifikacijski kodo in velja kot 

plačilno sredstvo za  nakup vstopnic za predstave Špas teatra v Kulturnem domu 

Mengeš in drugih krajih po Sloveniji, ki so v spletni prodaji Kupi karto. 

 Pri načinu plačila izberete: Špasna kartica. V sistem boste vpisali številko kartice in 
PIN številko. (če PIN številke niste prejeli – velja za kartice pred 2022, nam pišite na 
vstopnice@spasteater.com).  

https://spasteater.kupikarto.si/
mailto:vstopnice@spasteater.com


 Če na kartici nimate dovolj sredstev, je potrebno doplačilo. Doplačilo JE možno samo 

z bančnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa) in NLB klik. 

 Doplačilo NI možno z UPN. 

 Znesek nakupa se odšteje od dobroimetja na Špasni kartici. 

 »Doplačilo v primeru odpovedi s strani kupca«, lahko plačate s Špasno kartico samo v 
primeru, da imate dovolj sredstev na kartici. 

 S Špasno kartico NI možno kupiti darilnih vstopnic in drugih artiklov. 
 Ko se denarna vrednost na Špasni kartici porabi, lahko na kartico ponovno naložite 

novo vrednost po vaši izbiri. 
 Stanje dobroimetja in rok veljavnosti preverite v zavihku Moj nakup 
 Po telefonu oz e - malu podatkov o stanju na kartici ne dajemo. (zaradi varovanja 

podatkov) 
 Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. 

 

UPN PLAČILO 

 UPN plačilo velja kot plačilno sredstvo za predstave Špas teatra v Kulturnem domu 

Mengeš in drugih krajih po Sloveniji, ki so v sistemu spletne prodaje Kupi karto. 

 Pri načinu plačila izberete: UPN, odzivnik poslal nazaj sklic, katerega uporabite pri 

plačilu. Prosimo, da sklic pravilno prepišete. 

 Plačilo izvedete najkasneje v 48 urah od rezervacije vstopnic.  

 V kolikor plačila v določenem roku NE boste izvedli, se bodo rezervirane vstopnice 

avtomatično stornirale. 

 Po izvršenem plačilu vam bo odzivnik  v najkasneje v 24 urah poslal potrdilo v plačilu 

vstopnic. 

 Z UPN lahko plačate le celotni znesek nakupa. 
 Z UPN NI mogoče plačati delni znesek nakupa (npr. vstopnice želite plačati z Špasno 

kartico in imate premalo sredstev na kartici), preostanek vrednosti NE morete plačati 
z UPN. 

 Z UPN NI mogoče plačati delni znesek nakupa (npr. unovčiti želite darilno vstopnico, 
če je potrebno doplačilo..), preostanek vrednosti NE morete plačati z UPN. 

 »Doplačilo v primeru odpovedi s strani kupca«, lahko plačate z UPN samo v primeru, 
da je celotni nakup izveden preko UPN. 

 »Doplačilo v primeru odpovedi s strani kupca«, NE morete plačati z UPN, če ste prej 
izvedli plačilo vstopnic z darilno vstopnico ali Špasno kartico. 

 Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. 

 

Mengeš, 1.9.2022 
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