SKIPASS TRAVEL D.O.O.
Borovška cesta 95
4280 Kranjska Gora

NAROČILNICA
O DA, odločil sem se za nakup koroške sezonske smučarske vozovnice za sezono 2018/2019
O DRUŽINSKI PAKET
(Prosim v okence vpišite zaporedno št. paketa in ceno paketa)
Št. Paketa :
_____________
Cena paketa :
_____________
Do družinske karte so upravičeni poročeni pari, starši z otroki in mladostniki s skupnim
prebivališčem. V primeru da so v družini več kot štiri družinski člani, je peti upravičen
brezplačne karte, vendar samo v primeru, da je to otrok (letnik 2002 – 2010). Pri družinskem
paketu se morajo vse karte kupiti naenkrat.
O PARTNER PAKET
Cena paketa :
_____________
O POSAMEZNE VOZOVNICE
Tip vozovnice
Število Cena €
ODRASLE
MLADINSKE

OTROŠKE
INVALIDNE
O NOVI KEY-CARDI
Število Cena €

Mladina letnik 2000 - 2003
Otroci letnik 2004 - 2012
Nad 60% telesne okvare.

POZOR!!!
Pri naročilu novih vozovnic nam ne pozabite poslati izpolnjene naročilnice, aktualnih
slik,lanskoletne nepoškodovane key carde in potrdila o skupnem prebivališču (partner paket in
družinske karte- velja samo za tiste , ki nimajo istega naslova in prebivališča) ! Stare keycarde ne sprejemamo več! Key-cardi za sezonske karte Kearnten Skipass niso vračljivi in z
nakupom postanejo osebna lastnina!
O Prosim izpolnite!
TOPSKIPASS KAERNTEN VELJA ZA SLEDEČE OSEBE OZ. DRUŽINSKE ČLANE:
Priimek
Ime
Datum rojstva

O NAROČNIK TOPSKIPASS KEARNTEN
Priimek in ime/ Podjetje
Naslov
Kraj

Pošta
Telefon
Mail

NAČIN PLAČILA
O Plačilo v gotovini ob prevzemu (osebni prevzem)
O Nakazilo na transakcijski račun: 10100-0049986908 (po prejetju originalnega
računa)
Karte lahko prevzamete osebno v eni izmed naših poslovalnic ali pa vam jih pošljemo po pošti.
Stroške poštnine krijete sami. Prosim označite:
O Karte bom prevzel sam v eni izmed Skipassovih poslovalnic.
O Karte mi prosim pošljite po pošti. Stroške bom kril sam.
Če ste se odločili za osebni prevzem kart prosim označite kraj prevzema, ki vam ustreza:
O Poslovalnica Skipass Travel na bencinskem servisu Petrol na Hrušici
O Poslovalnica Skipass Travel v Kranjski Gori
Datum:__________________________________

O PRAVILA IN POGOJI NAKUPA
ŠTUDENTJE
Študent med 19 in 23 let (letnik 1995 - 1999) je opravičen do nakupa individualne mladinske
karte. Pogoj za ta nakup je, da vsaj eden izmed staršev kupi odraslo sezonsko smučarsko
vozovnico in da imajo skupen naslov! Študent mora ob nakupu te karte predložiti veljavno
potrdilo o statusu za šolsko leto 2018/2019.
DOKUMENTACIJA
Pri nakupu koroških smučarskih vozovnic za sezono 2018/2019 je obvezno predložiti naslednje :
poslati izpolnjeno naročilnico, aktualne slike, ,lanskoletne nepoškodovane key carde in potrdila o
skupnem prebivališču (partner paket in družinske karte- velja samo za tiste , ki nimajo istega
naslova in prebivališča). Aktualne slike morajo predložiti tudi imetniki kart iz prejšnih sezon(
zaradi kontrole na smučiščih)

NAROČNIK
Naročnik je oseba, na katerega bo podjetje Skipass Travel d.o.o. izdalo račun in kateri je tudi
plačnik koroških kart. V kolikor naj bo račun izdan na podjetje, prosimo to dodatno dopišite! Po
prejemu računa (po pošti ali mailu) nam ga poravnate na naš transakcijski račun. Izdaja kart po
prejemu plačila.
DRUŽINSKI PAKET
Do družinske karte so upravičeni poročeni pari, starši z otroki in mladostniki s skupnim
prebivališčem. V primeru da so v družini več kot štiri družinski člani, je peti upravičen
brezplačne karte, vendar samo v primeru, da je to otrok (letnik 2004 – 2012). Pri družinskem
paketu se morajo vse karte kupiti naenkrat.Družine, ki so sestavljene iz 2 odraslih in 3 mladincev
ne morejo kupiti družinske karte za vseh 5 članov. 5 član mora kupiti individualno mladinsko
karto po redni ceni.
KEY CARDI
V kolikor imate nepoškodovane sezonske key carde, ki niso starejši od 3 let, nam jih lahko
pošljete po pošti, da vam bomo na le-te naložili nove karte(v kolikor so nepoškodovani) V tem
primeru nakup novih key cardov ni potreben.
Podjetje Skipass Travel podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal
nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) bomo zaupali le
uporabnikov naslov za dostavo.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki: 04 582 1000 in na mail:
info@skipasstravel.si
Zahvaljujemo se vam za nakup in vam želimo obilo smučarskih užitkov!

