
PRIJAVNICA-POGODBA  za potovanje – najlepša mesta severne Nemčije in Nizozemske  
                                                                                 Baltskega morja  
04.avgusta 2022-12.avgusta 2022     šifra potovanja: 5422            

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 699 € za minimalno 40 potnikov; 775 € za minimalno 32 potnikov; 859 € za minimalno 24 potnikov; 
- Program potovanja in vsa ostala navodila so 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/    
- Potrjujemo, da smo seznanjeni s splošnimi pogoji zavarovalnice Triglav, ki si jih lahko preberete na spletni strani  https://unitours.si/

wp-content/uploads/2021/12/TRIGLAV_ZAVAROVANJE_merged.pdf   /  (Paket A).  
- Plačevanje bo potekalo: 30 % skupnega plačila  takoj po izstavljenem navodilu za nakazilo, preostalo plačilo v višini 70% plačate 

najkasneje 21 dni pred odhodom.  Če so do odhoda več kot trije meseci, je možnost plačila na obroke. Račun za nakazilo : SI56 0201 
0005 1401 236  UNITOURS D.O.O. , TOPNIŠKA 35,  LJUBLJANA. Po oddaji prijavnice vam bomo posredovali navodila za 
plačilo. Pogoj za potrditev rezervacije je potnikovo takojšnje plačilo potovalne storitve. 

- Osebne podatke,  ki jih boste posredovali ob prijavi,  bo agencija uporabila za potrebe organizacije tega potovanja in morebitnih 
zavarovanj. 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. 

- Potnik bo poskrbel, da zadosti morebitnim zdravstvenim zahtevam držav v katere potuje. 
- 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 z navadno pošto 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: ___________________________    
Številka potnega lista ali osebne izkaznice:___________________________ 
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: ___________________________    
Številka potnega lista ali osebne izkaznice:___________________________ 

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

Želim plačilo na več obrokov:  DA      NE 

Neobvezno doplačilo za potnike s prijavnice: 
Odpovedno zavarovanje zavarovalnice Triglav (prosimo obkrožite):          DA  NE 
(plačilo v višini 39 €/osebo obračunano za srednjo vrednost potovanja) 
Dodatno zdravstveno zavarovanje v tujini Coris  (prosimo obkrožite):          DA  NE 
(plačilo 16,50 € za 10 dni)  
Pogoje zavarovalnice lahko najdete v naših splošnih pogojih. 

S svojim podpisom potrjujem, da sem prebral zgoraj navedene informacije in jih v celoti razumem in sprejemam. 

Mesto in datum:________________________________  Podpis potnika: _________________________ 
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