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SPLOŠNI POGOJI NAKUPA VOZOVNIC V PREDPRODAJI 

- Akcijska cena nakupa vozovnic v predprodaji velja od 11.3.2020 do 30.3.2020 

- Nakup je možno opraviti na blagajni nihalke v času obratovanja le te ali preko spletnega 

obrazca na spletni strani www.velikaplanina.si  

- Povratna vozovnica velja v dve smeri tako za nihalko kot tudi sedežnico 

- Cena 1 vozovnice je 10€, v kolikor kupite minimalno 5 vozovnic 

- Vsaka vozovnica je veljavna 6 mesecev od dneva izdaje vozovnice. Dan izdaje je odtisnjen na 

vozovnici.  

- Ob naročilu vozovnic preko spletnega obrazca morate obvezno navesti: 

• Število vozovnic (minimalno 5 kosov) 

• Ime, priimek in naslov plačnika 

• Označiti, da soglašate s splošnimi pogoji nakupa akcijskih povratnih odraslih vozovnic po 

akcijski ceni 10€ ter soglašate z uporabo osebnih podatkov za namen izstavitve predračuna 

za nakup povratnih odraslih vozovnic po akcijski ceni.    

- V kolikor podatki, posredovani preko spletnega obrazca ne bodo popolni, bo vaše naročilo 

neveljavno.  

- Po prejetih podatkih vam bomo poslali predračun. Potrdilo o plačilu pošljete na 

info@velikaplanina.si.  

- Vozovnice vam bomo poslali po pošti na vaš naslov po razvidnem plačilu, ki mora biti izvedeno 

najkasneje do 30.3.2020. Vozovnice bodo veljavne 6 mesecev od datuma nakupa, ki bo tudi 

odtisnjen na vsaki vozovnici. 

- V kolikor plačilo za naročene vozovnice prejmemo po 30.3.2020, naročilo ne bo veljavno.  

- Vse, ki boste v tem času naročili vozovnice preko spletnega obrazca, izvedli plačilo in se prijavili 

tudi na prejemanje e-novic čaka dodatna ugodnost, ki jo boste po opravljeni storitvi prejeli na 

vaš e-mail naslov. Dodatna ugodnost velja samo za nove prijave na prejemanje e-novic v času 

trajanja akcije do 30.3.2020.  

 

Kamniška Bistrica, 11. 3. 2020  

Leon Keder 
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