
 

PONUDBA/CENIK ZA PAVŠALISTE MOBILNIH HIŠIC 2018 

ŠT.HIŠICE IN PRIIMEK NOSILCA PAVŠALA_____________________________ 

Kamp je za lastnike mobilnih hišic odprt celo leto. Pavšal za fizične osebe zajema bivanje 

12/14/15 že vnaprej določenih oseb.  

Prosimo Vas, da  označite  postavko po vašem izboru z X 

x PAVŠAL ZA MOBILNE HIŠICE 2018: FIZIČNE OSEBE Cena v € 

 plačilo do 6.2.2018* 4 210,00 

 plačilo do 24.4.2018 4 210,00 

 plačilo od 25.4.2018 do 24.6.2018 4 550,00 

 na obroke z roki delnih plačil: jan., feb., mar.apr., končni rok 
23.4.2018** 

4 210,00 

 zavarovanje v lastni režiji (kopijo  police dostavite na recepcijo)  

 zavarovanje za tip hišk SunHoliday,Fiji,Pag                78,00 

 zavarovanje za tip hiške Maui 84,00 

 zavarovanje za tip hišk: Dalmacija, Eurolux, Malta        109,00 

 domača žival sezonsko 150,00 

 drugi avto sezonsko 150,00 

 čoln velikosti do 4 m oz. vodni skuter - sezonsko  24.4.-24.10.2018 150,00  

 čoln velikosti od 4-5-m    sezonsko  24.4. - 24.10.2018 200,00  

 čoln  velikosti nad 5m -sezonsko  24.4. -24.10.2018 300,00  

 Zimovanje čolnov v obdobju med 24.10.2018 - 23.4.2019:   150,00 

 zunanja terasa / veranda  (prosimo napišite velikost v m2 ) 
12,50€/m2 

 

 SKUPAJ:  
Dodatne storitve so del pavšala. Ob plačilu pavšala jih prosimo upoštevajte.  
*Podarimo Vam 10 x vstop v savno z bazenom za eno osebo in 6x uro bowlinga (max. št. igralcev 6)  
 **Podarimo Vam 5 x vstop v savno z bazenom za eno osebo in 3x uro bowlinga (max. št. igralcev 6)   
 
Pogodbeni znesek se nakaže na  TRR našega podjetja Deželna banka Slovenije d.d., 

Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana: IBAN: SI56 1910 0001 0255 185, SWIFT: SZKBSI2X, če  

potrebujete predračun, nas prosimo o tem pravočasno obvestite in vam ga pošljemo 

S podpisom potrjujem ponudbo. 

 

 V_______________________, dne__________________podpis_______________________ 

Vrniti pred plačilom oz. do najkasneje 23.4.2018! 

Hvala in lep pozdrav! 

Ankaran, 1.12.2017                      

    vodja kampa        
  Polona Bubnič       

 



 

PONUDBA/CENIK ZA PAVŠALISTE MOBILNIH HIŠIC 2018  

ŠT.HIŠICE IN NAZIV NOSILCA PAVŠALA_____________________________ 

Kamp je za lastnike mobilnih hišic odprt celo leto. Pavšal za fizične osebe zajema bivanje 

12/14/15 že vnaprej določenih oseb. Pravne osebe in sp.-ji  se najavijo z napotnico.  

Prosimo Vas, da  označite  postavko po vašem izboru z X 

x PAVŠAL ZA MOBILNE HIŠICE 2018: PRAVNE OSEBE,DRUŠTVA IN S.P -ji Cena v € 

 plačilo do 6.2.2018* 4 670,00 

 plačilo do 24.4.2018 4 670,00 

 plačilo od 25.4.2018 do 24.6.2018 4 900,00 

 na obroke z roki delnih plačil: jan., feb., mar.apr., končni rok 
23.4.2018** 

4 670,00 

 zavarovanje v lastni režiji (kopijo  police dostavite na recepcijo)  

 zavarovanje za tip hišk SunHoliday,Fiji,Pag                         78,00 

 zavarovanje za tip hiške Maui    84,00 

 zavarovanje za tip hišk: Dalmacija, Eurolux, Malta               109,00 

 domača žival sezonsko 150,00 

 drugi avto sezonsko 150,00 

 čoln velikosti do 4 m oz. vodni skuter - sezonsko  24.4.-24.10.2018 150,00  

 čoln velikosti od 4-5-m    sezonsko  24.4. - 24.10.2018 200,00  

 čoln  velikosti nad 5m -sezonsko  24.4. -24.10.2018 300,00 

 Zimovanje čolnov v obdobju med 24.10.2018 - 23.4.2019:   150,00 

 zunanja terasa / veranda  (prosimo napišite velikost v m2 ) 
12,50€/m2 

 

 SKUPAJ:  
Dodatne storitve so del pavšala. Ob plačilu pavšala jih prosimo upoštevajte.  
*Podarimo Vam 10 x vstop v savno z bazenom za eno osebo in 6x uro bowlinga (max. št. igralcev 6)  
 **Podarimo Vam 5 x vstop v savno z bazenom za eno osebo in 3x uro bowlinga (max. št. igralcev 6)   
 
Pogodbeni znesek se nakaže na  TRR našega podjetja Deželna banka Slovenije d.d., 

Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana: IBAN: SI56 1910 0001 0255 185, SWIFT: SZKBSI2X, če  

potrebujete predračun, nas prosimo o tem pravočasno obvestite in vam ga pošljemo. 

S podpisom potrjujem ponudbo. 

 

 V_______________________, dne__________________podpis_______________________ 

 

Vrniti pred plačilom oz. do najkasneje 23.4.2018! 

Hvala in lep pozdrav! 

Ankaran, 1.12.2017                      

          vodja kampa, Polona Bubnič                                                                                                                                                  


