
Klub podpornikov NOVA24TV
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Štihova ulica 7
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nova24tv.si/klub

PRISTOPNICA ZA ČLANSTVO V KLUBU PODPORNIKOV NOVA24TV

Številka člana: ________________ (izpolni klub)

VRSTE ČLANSTVA IN UGODNOSTI, KI JIH PRINAŠA (OBKROŽITE IZBRANO):

1. PODPORNIK je član kluba, ki mesečno vplača 10 EUR (modra kartica). 
Ugodnosti članstva: 10% popusta na vse izdelke v spletni trgovini NOVA24TV in brezplačna udeležba na letnem 
srečanju podpornikov NOVA24TV. 

2. SREBRNI PODPORNIK je član kluba, ki mesečno vplača 20 EUR (srebrna kartica).
Ugodnosti članstva: 20% popusta na vse izdelke v spletni trgovini NOVA24TV in brezplačna udeležba na letnem 
srečanju podpornikov NOVA24TV.  

3. PLATINASTI PODPORNIK je član kluba, ki mesečno vplača 50 EUR (črno-srebrna kartica).
Ugodnosti članstva: 30% popusta na vse izdelke v spletni trgovini NOVA24TV in brezplačna udeležba na letnem 
srečanju podpornikov NOVA24TV.

4. VIP PODPORNIK je član kluba, ki mesečno vplača več kot 50 EUR (črno-zlata kartica).
Ugodnosti članstva: 40% popusta na vse izdelke v trgovini in brezplačna dostava naročil, brezplačna udeležba na 
letnem srečanju podpornikov NOVA24TV, posebne mesečne ugodnosti, ki bodo veljavne z vsakokratno klubsko 
ponudbo. 

Izjavljam, da v vseh aktivnostih kluba sodelujem prostovoljno in na lastno odgovornost ter se s tem tudi odpovedujem 
kakršnim koli odškodninskim zahtevkom zoper klub ali klubsko uradno osebo. 
S podpisom pristopnice sprejemam splošne pogoje kluba (objavljeni so na spletni strani https://nova24tv.si/klub/) in se 
obvezujem, da bom redno plačeval/-a članarino.

Izjava o varovanju podatkov: S posredovanjem zgoraj navedenih podatkov dovoljujem, da Klub podpornikov NOVA24TV 
– NTV24.si d.d. tukaj zbrane osebne podatke uporablja za namen obveščanja o vseh aktivnostih kluba, analize podatkov 
o udeležencih klubskih dogodkov in za obveščanje članov o prihodnjih dogodkih, ki jih bo NTV24.si d.d. organiziral. 
Prejemnik obvestila lahko kadarkoli zaprosi za začasno ali stalno prekinitev zgoraj opisanih storitev. NTV24.si d.d. bo 
spremembo upošteval v najkrajšem možnem času in osebo obvestil o prekinitvi uporabe.

Svoje članstvo v klubu potrjujem za najmanj eno leto od datuma podpisa pristopnice. Članstvo v klubu se avtomatično 
podaljša za nadaljnje leto, če članstva ne prekličem vsaj 30 dni pred iztekom tekočega članskega leta. 

Datum:      Podpis:

____________________   _____________________

PRISTOPNICO, PROSIMO, POSREDUJTE V PRILOŽENI KUVERTI NA NASLOV: 
Klub podpornikov NOVA24TV, NTV24.si d. d., Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana.

DOBRODOŠLI V KLUBU!

NOVA24TV.SI/KLUB 080 34 77 klub@nova24tv.si

Podatki bodočega člana: 
  
Ime in priimek: __________________________________________________________
Rojstni datum: __________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Davčna številka: ________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________


