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POTOVANJA 2019 in POPUSTI za hitre prijave!
Spoštovani!
Pred vami je naš celoletni katalog - POTOVANJA 2019 turistične agencije Sajko. Kot vsako leto, tudi tokrat ponujamo
možnost hitre prijave, kar pomeni nižjo ceno in boljši sedež na avtobusu.
Vaše cenjene PRIJAVE smo že začeli sprejemati, vsi programi pa so na voljo tudi na naši spletni strani:
www.sajko-turizem.si. Fiksne prijave so možne samo z vplačilom 30% oz. plačilom prvega obroka. Sedež si
zagotovite s plačilom in ob upoštevanju plačilnih pogojev v celoti. Rezervacije po telefonu, faxu oz. internetu so
dobrodošle, vljudno pa prosimo, da upoštevate, da fiksno prijavo in sedež potrjuje šele vplačani znesek (plačilo
akontacije je potrebno izvesti čimprej oz. najkasneje v 3 dneh).
POPUSTI za plačila v celoti (gotovina ali nakazilo) za programe iz kataloga POTOVANJA 2019:
- v višini 10% veljajo do 15.01.2019 za vsa avtobusna potovanja iz kataloga, ki se začnejo v marcu 2019 ali
kasneje (ne velja za enodnevne izlete),
- v višini 7% veljajo do 15.01.2019 za vsa potovanja z letalom v eno ali obe smeri, ki se začnejo v marcu 2019 ali
kasneje (v ceno so že vključene vse takse in stroški vizumov).
Za vsa v tem katalogu objavljena potovanja, ki se začnejo v februarju 2019, veljajo popusti za hitre prijave v višini
10% za avtobusna potovanja in popust v višini 7% za potovanja z letalom, vendar le za plačila do 15.12.2018.
Izjeme so februarsko potovanje v London (kjer ni več popustov) in februarska potovanja na otok Tenerife, v
Ekvador in Galapagos, v Avstralijo in na Novo Zelandijo ter program počitnic na Sejšelih,
(ki so bili objavljeni že pred časom in kjer lahko do 15.12.2018 priznamo še 3% gotovinski popust).
PRAV TAKO za vsa potovanja priznamo popust v višini 10% ali 7% tudi na delno plačilo, vendar le na vplačani
znesek (do postavljenih rokov, ko veljajo popusti).
Za hitro plačilo se šteje nakazilo na naš račun preko klika oz. bankaneta, plačilo po položnici, preko banke, pošte in
gotovinsko plačilo. Plačilo s plačilnimi karticami za uveljavljanje popusta ni možno.
Popusti za hitro prijavo veljajo torej do vključno 15. JANUARJA 2019 (za februarske odhode do 15. DECEMBRA
2018). Popusti, ki pripadajo imetnikom kartic zvestobe, se ne seštevajo z gotovinskim popustom (zato pa lahko
imetniki kartice zvestobe koristijo njim pripadajoče popuste kadarkoli). Popusti ne veljajo za enodnevne izlete,
za katere pa ne zaračunavamo prijavnine.
POGOJI PLAČILA – izberete lahko med naslednjimi načini plačevanja:
1. 30% ob prijavi in 70% najkasneje 10 dni pred odhodom (za nekatera potovanja veljajo posebni pogoji).
2. Obročno plačevanje:
- obročno plačevanje s položnicami je možno, vendar le do odhoda, zadnji obrok 10 dni pred potovanjem.
- obročno plačevanje s kreditnimi karticami Diners Club, Visa in Mastercard (NLB in NKBM) do 12 obrokov.
(najnižji obrok je 50 EUR).
- obročno plačilo s čeki/trajni nalog je možno le na prodajnem mestu s sklenitvijo pogodbe o obročnem odplačevanju.
3. Za potovalne programe sprejemamo plačilne kartice: Eurocard-Mastercard, Visa, Diners, Maestro in Karanta. Plačilo s
kreditnimi karticami je možno po sistemu 30% ob prijavi in 70% 10 dni pred odhodom ali obročno. V primeru koriščenja
gotovinskega popusta pa plačilo s karticami ni možno.
4. Rezervacije so možne tudi po pošti, telefonu, faksu in internetu. Telefonsko je takojšnja potrditev rezervacije
možna s posredovanjem podatkov vaše kreditne kartice.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Sajko turizem, d.o.o. in potnik, ki se
prijavlja za določen turistični aranžma. Od 1.1.2019 bomo zaračunavali PRIJAVNINO V VIŠINI 15,00 EUR na
rezervacijo (če se prijavi samo ena oseba, znaša prijavnina samo 7,50 EUR). V turistični agenciji Sajko ne
zaračunavamo prijavnine za lastne enodnevne izlete. Vsi ostali pogoji stopijo v veljavo z dnem 28.11.2018.

