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Prosimo vas, da preden podpišete prijavnico, pozorno preberete naslednje informacije: 
- Potovanje bo potekalo v organizaciji turistične agencije Unitours d.o.o., Topniška 35, Ljubljana. 
- Cena programa je 595,- EUR za minimalno 40 potnikov; doplačilo za 30-39 potnikov 63,- EUR; doplačilo za minimalno 20-29 

potnikov 183,- EUR; doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi 170,- EUR. Ostali podatki o plačilih so navedeni v prijavnici. 
- Program potovanja  je sestavni del te prijavnice-pogodbe in vam je na voljo na naši spletni strani www.unitours.si. 
- Potrjujemo, da smo seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili za potovanje, ki so sestavni del programa in si jih lahko preberete na 

spletni strani http://unitours.si/splosni-pogoji/    
- Za vsa potovanja priporočamo odpovedno zavarovanje. Odpoved zajema tudi primer bolezni COVID-19 kljub pandemiji. 
- Potrjujemo, da smo seznanjeni s splošnimi pogoji Evropske zavarovalnice (Europäische Reiseversicherung AG), ki si jih lahko 

preberete na spletni strani  https://unitours.si/wp-content/uploads/2021/01/Celotna_informacija_ZdravstvenaZascitaSLO-AIO-
SLKUS_2008-SL-003.pdf  /cenik in pogoji veljajo za odpovedno, zdravstveno in celostno zavarovanje). Zavarovalnica krije tudi 
bolezen Covid 19. Prosimo preberite si zavarovalne pogoje. 

- Plačevanje bo potekalo: 30 % skupnega plačila 3 dni po izstavljenem predračunu, preostalo plačilo v višini 70% plačate 30 dni pred 
odhodom.  Če so do odhoda več kot trije meseci, lahko izberete plačilo na obroke. Točno število obrokov vam bomo opredelili v 
predračunu (3 – 5). Račun za nakazilo : SI56 0201 0005 1401 236  UNITOURS D.O.O. , TOPNIŠKA 35,  LJUBLJANA 
Po oddaji prijavnice vam bomo posredovali predračun z navodili za plačilo ! 

- Osebne podatke,  ki jih boste posredovali ob prijavi,  bo agencija uporabila za potrebe organizacije tega potovanja in morebitnega 
odpovednega zavarovanja. Agencija s to prijavnico ne ustvarja lastne baze podatkov in le-te po plačilu potovanja in izvedbi programa 
uniči. Agencija za namen izdelave zavarovalnih polic posreduje zavarovalnicam  samo vaše osebne podatke, ki so  potrebni za izdajo 
polic in ostalim izvajalcem podatke, obvezne za izvedbo. 

- Prosimo vas, da prijavnico izpolnite čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami. Izpolnjeno in podpisano nam jo pošljite po elektronski pošti 
na naslov info@unitours.si ali v originalu na naš naslov Unitours, Topniška 35, 1000 Ljubljana.  

1. Ime:________________________   Priimek :______________________________ Spol M/Ž: ____________ 
Naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna št.): _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Datum, mesec in leto rojstva: ___________________________   Kraj rojstva:______________________________ 
Številka potnega lista ali osebne izkaznice:___________________________ 
Kraj izdaje osebnega dokumenta:____________________ 
Elektronski naslov (e-mail) za kontakt: ___________________________________________________________  
Telefonska številka za nujne kontakte:_____________________Državljanstvo:___________________________ 

2. Ime:________________________   Priimek :___________________________________ Spol M/Ž:  ___________ 
Naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna št.): _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Datum, mesec in leto rojstva: ___________________________   Kraj rojstva:________________________________ 
Številka potnega lista ali osebne izkaznice:___________________________ 
Kraj izdaje osebnega dokumenta:____________________ 

3. Ime:________________________   Priimek :___________________________________ Spol M/Ž:  ___________ 
Naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna št.): _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Datum, mesec in leto rojstva: ___________________________   Kraj rojstva:_______________________________ 
Številka potnega lista ali osebne izkaznice:___________________________ 
Kraj izdaje osebnega dokumenta:_______________________ 

Želim plačilo na dva obroka (30 + 70%):  DA      NE 
Želim plačilo na več obrokov:  DA      NE 

Neobvezno doplačilo: 
Celosten paket (vključuje odpovedno in zdravstveno zavarovanje):     DA              NE 
(plačilo v višini 57,00 EUR/osebo bom plačal istočasno s plačilom prvega obroka) 
Odpoved zajema tudi primer bolezni COVID-19. 
ali samo Odpovedno Evropsko zavarovanje (prosimo obkrožite):          DA  NE 
(plačilo v višini 46,00 EUR/osebo bom plačal  istočasno s plačilom prvega obroka, na isti položnici ) 
ali samo Zdravstveno zavarovanje z asistenco Evropsko zavarovanje (prosimo obkrožite): DA   NE 
(plačilo 21,00 EUR za 15 dni)  
S svojim podpisom potrjujem, da sem prebral zgoraj navedene informacije in jih v celoti razumem in sprejemam. 

Mesto in datum:________________________________  Podpis potnika: _________________________ 
       
  

http://unitours.si/splosni-pogoji/
https://unitours.si/wp-content/uploads/2021/01/Celotna_informacija_ZdravstvenaZascitaSLO-AIO-SLKUS_2008-SL-003.pdf
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Zaščita osebnih podatkov 

Strinjam se, da smejo agencija in njeni pogodbeni partnerji (npr. hoteli, ladjarji, zavarovalnice,…) za to potovanje v 
Apulijo 26.7.2021, posredovane osebne podatke (tudi podatke mojih sopotnikov) elektronsko obdelovati/uporabljati 
do konca izvedbe tega potovanja. Našo razlago glede varovanja osebnih podatkov najdete na naših spletnih straneh:  
 http://unitours.si/splosni-pogoji/  (18.člen – varovanje in uporaba osebnih podatkov).  

Mesto in datum: ___________________________________________ Podpis potnika: ________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V kolikor želite, da vam na vaš elektronski naslov občasno posredujemo nove programe iz naše ponudbe vas prosimo, da 
podpišete spodnjo izjavo. Drugih vaših osebnih podatkov ne hranimo, tudi v primeru potrditve. Že podpisano dovoljenje lahko 
kadarkoli, brez navajanja razloga, odpoveste na naš elektronski naslov. 

Elektronski naslov za nove programe:  _______________________________________________________ 

Mesto in datum: ___________________________________________ Podpis potnika: ________________________________________ 

Vaš podpis v tej vrstici ni pogoj za potrditev prijave na potovanje.

http://unitours.si/splosni-pogoji/

