
 
 

 

 

Stranka lahko rezervira termin oziroma odda prijavo preko elektronske pošte ali različnih prodajnih 
kanalih. Če imate kakršnekoli dodatne zahteve ali želje, nam jih sporočite preden potrdite 
rezervacijo. Stranka mora v povpraševanje vpisati vse zahtevane podatke in jamčiti za njihovo 
verodostojnost, za kar je materialno odgovoren. Stranki se na podlagi povpraševanja pripravi 
ponudba. V primeru strinjanja s pogoji najema, stranka plača akontacijo v dogovorjenem znesku na 
TRR naveden na ponudbi in sicer najkasneje v 7. dneh po prijavi (če ni na ponudbi drugače določeno). 
S plačilom akontacije in pisnim potrdilom najemodajalca o prejetem predplačilu na strankin 
elektronski naslov, je pogodba sklenjena. V primeru, da stranka ne plača akontacije rezervacije, se 
šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Najemodajalec si pridržuje pavico do spremembe cene glede na 
povpraševanje in sezonske trende. 

 
 

Stranka je dolžna razliko poravnati najkasneje na dan prihoda. V primeru, da stranka ne plača 
preostalega dela vrednosti aranžmaja, pa veljajo določila teh navodil iz poglavja o odpovedi 
rezervacije. 
Stranka je dolžna plačati turistično takso, ki znaša 2,5€ na osebo na noč. 

 
 

Stranka ima pravico do pisne ali ustne odpovedi najema Glamping hiške ne glede na razlog. 
V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila stroškov. Višina le teh je odvisna od časa, v 
katerem je najemnik podal odpoved: 
- do 14 dni pred prihodom: oziroma 
- od 7 do 1 dneva pred prihodom 
- Če stranka predčasno zapusti apartma znašajo stroški 100% cene aranžmaja. 
Stranka mora obrobugozda@gmail.com 

 

 

Prihodi so predvideni med 14.00-24.00. 
Dan pred prihodom vam pošljemo emajl z vsemi podrobnosti vaše rezervacije in kje vas čakajo ključi 
za brezstični prevzem. Bolj zgoden prihod je možen le, če vam to javimo v emajlu ali z klicem na 
telefon. 

 
 

Odhodi so predvideni do 10.00. Kasnejši odhod je možen po predhodnem dogovoru z 
lastnikom in ga obračunamo v skupnem znesku 10€ od 13.00 ure a le v primeru, če je hiška prosta. 
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