
  

POGOJI POSLOVANJA 

PROCES REZERVACIJE 
1. Povpraševanje  za rezervacijo je možno opraviti po e-pošti ali prek spletnega vprašalnika, ki je 

dostopen na naši spletni strani. 
2. Po prejemu povpraševanja kamp opravi rezervacijo, ki je kot možnost veljavna 5 dni od 

pošiljanja ponudbe. Ponudba vsebuje izračun ter znesek za vplačilo nakazila, in sicer: 
a. 150,00 EUR (1.200,00 HRK) za rezervacijo parcele; 
b. 250,00 EUR (1.900,00 HRK) za rezervacijo mobilne hiške. 

Navedena zneska predplačil že vključujeta fiksni strošek rezervacije v višini 30,00 EUR (228,00 
HRK). Skupen končni znesek je zmanjšan za znesek prejetega predplačila. Skupen znesek oz. račun 
se plača na recepciji kampa. 
3. Znesek predplačila je možno plačati z bančno transakcijo ali osebno na recepciji kampa. Kamp 

ima pravico zavrniti ali razveljaviti rezervacijo, če gost ne poravna stroškov akontacije v okviru 
predvidenega časovnega roka, če zlorabi sistem in/ali v primeru, če je gost znan kot 
problematičen ali zadolženec oz. neplačnik. 

4. Da bi rezervacija postala veljavna/fiksna, je treba predplačilo vplačati v okviru navedenih 5 
delovnih dni od pošiljanja ponudbe. Če predplačilo ni vplačano v predvidenem roku, se 
rezervacija obravnava kot neveljavna.  

5. Po vplačilu predplačila je treba poslati obvestilo po e-pošti, da se rezervacija ne bi 
razveljavila.  

RAZLIKA MED ZNESKOM NA PONUDBI IN ZNESKOM NA KONČNEM RAČUNU NA RECEPCIJI 
KAMPA 
1. Možne razlike med plačilom končnega računa na recepciji kampa so odvisne od količine 

prijavljenih storitev med povpraševanjem in številom storitev, ki so bile dejansko uporabljene 
med bivanjem v kampu.  

2. Razlike med plačanjem končnega računa na recepciji kampa v kunah so možne zaradi 
informativne ponudbe, ki je bila poslana v evrih. Namreč evro še vedno ni uradna valuta v 
Republiki Hrvaški, zato so cene v evrih le informativne narave in se skozi celo leto spreminjajo 
skladno z menjalnim tečajem. 

POTRDILO REZERVACIJE 
1. Ob prejem vplačila predplačila bo gost prejel potrdilo rezervacije na e-naslov, ki ga je navedel 

med izpolnjevanjem vprašalnika, ali kar neposredno v e-sporočilu. 
2. Potrdilo rezervacije je treba priložiti med prijavo na recepciji kampa. Na potrdilu rezervacije 

je naveden rezerviran termín, ki bo v celoti zaračunan.  
3. V primeru nenajavljenega poznejšega prihoda bo rezervirana bivalna enota rezervirana do 18. 

ure naslednjega dne. Po tem si jemljemo pravico do nadaljnje prodaje.  
4. V primeru poznejšega prihoda ali zgodnješega odhoda, kot je bilo predvideno po rezervaciji, se 

gostu zaračuna celotno rezervirano obdobje.  
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SPREMEMBA REZERVACIJE 
1. Rezervacijo je možno spremeniti en mesec pred datumom prihoda, odvisno od razpoložljivosti 

(termin ali tip namestitve). 
2. Če pride do spremembe števila oseb za rezervacijo parcele, bo samo bivanje prisotnih oseb 

zaračunano skladno z veljavnim cenikom. 
3. Če pride do spremembe števila oseb za rezervacijo mobilne hiške ali bungalova, se dodatno 

zaračunata le bivalna pristojbina in prijava za prisotne osebe. 
4. Če število oseb v mobilni hiški ali bungalovu presega maksimalno dovoljeno število oseb, bo 

bivanje za vsako dodatno osebo zaračunano. 

ODPOVED REZERVACIJ 
1. Rezervacijo je možno odpovedati izključno po pisni poti. Prekinitev rezervacije po telefonu ni 

veljavna. 
2. Če gost odpove rezervacijo v 14 dneh pred dnevom prihoda in če zaradi kakršnih koli razlogov 

ne more priti, kamp zadrži celoten znesek predplačila.  
3. Če gost ne odpove rezervacije, kamp zadrži celoten znesek preplačila.  
4. Če gost odpove rezervacijo do 14 dni pred rezerviranim dnem prihoda, kamp zadrži znesek v 

višini 30,00 EUR kot strošek rezervacije, ostalo pa vrne gostu na bančni račun. 
5. Če gost v tekočem letu stornira oz. razveljavi rezervacijo za naslednje leto, ima pravico do 

celotnega vračila predplačila.  
6. Da bi lahko gostu nakazali vračilo, mora po pisni poti poslati naslednje podatke: 

1. POLNO IME IN PRIIMEK OSEBE, KI JE OPRAVILA NAKAZILO 
2. POLN HIŠNI NASLOV OSEBE, KI JE OPRAVILA NAKAZILO 
3. BANČNI OZ. IBAN RAČUN, S KATEREGA JE BILO OPRAVLJENO NAKAZILO 
4. SWIFT/BIC BANKE 
5. IME BANKE 
6. NASLOV BANKE 

REZERVACIJA ŠTEVILA NAMESTITVENIH ENOT 

1. PARCELE 
• Glede na raznolikost parcel v posameznih conah si kamp prizadeva omogočiti prostor, ki bo 

ustrezal meram oz. merilom kamperja/kamp prikolice/šotora ter dodatne vsebine, navedene v 
rezervacijskem vprašalniku ali neposrednem e-sporočilu. 

• Za podelitev številke parcele je pristojen booking agent. Gostu številka parcele ni znana do 
samega prihoda v kamp. Osebne želje gostov skušamo upoštevati skladno z razpoložljivostjo. 

• Rezervacija specifične oz. določene številke parcele za nove goste ni možna. 
• Rezervacija specifične oz. določene številke je možna samo za redne goste, ki poznajo parcele 

in natanko vedo, katere parcele ustrezajo njihovim željam, zopet skladno z razpoložljivostjo. 
Rezervacija izbrane številke parcele znaša 70,00 EUR v enkratnem znesku, pri čemer ni možno 
spreminjati niti cone niti številke parcele.  
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• Za parcele, ki se nahajajo v prvi vrsti tok do morja, je treba plačati dodaten dnevni strošek 
zaradi njihove posebne lokacije. Strošek je naveden v ceniku kampa.  

2. MOBILNE HIŠKE/BUNGALOVI 
• Rezervacije za mobilne hiške veljajo izključno za sobote in srede kot dneve prihoda. 
• Za dodelitev številke mobilne hiške ali bungalova je pristojen booking agent, samo število pa 

gostu ni znano do samega prihoda v kamp. Osebne želje gostov bodo upoštevane skladno z 
razpoložljivostjo.  

• Rezervacije specifične številke mobilne hiške je možna zgolj za redne goste glede na 
razpoložljivost iskane cone ali specifičnega števila. Doplačilo za rezervacijo specifičnega oz. 
izbranega števila mobilne hiške znaša 70,00 EUR v enkratnem znesku, pri čemer ni možno 
spreminjati iskanega tipa in števila mobilne hiške/bungalova. 

• Za mobilne hiške, ki se nahajajo v prvi vrsti tik ob morju, je treba zaradi posebne lokacije 
plačati dnevni strošek. 

• Posteljnina in brisače so vključene v ceno mobilne hiške in se zamenjajo 8 dni po prihodu.  
• Storitev končnega čiščenja je všteta v ceno mobilne hiške. Dodatno čiščenje se plača skladno z 

veljavnim cenikom. 
• Za otroke do 3 let starosti je možno najeti posteljico, otroški stol in kad. Te storitve so 

brezplačne.  

PRIJAVE IN ODJAVE 
1. Mobilne hiške/bungalovi: 
• prijava na dan prihoda: od 17. do 23. ure; 
• odjava na dan odhoda: 7. do 9.00 ure. 

2. Parcele: 
• prijava na dan prihoda: od 14. do 22. ure; 
• odjava na dan odhoda: od  7. do 10. ure. 

3. Za bivanje po predvidenem odhodu bo zaračunana dodatna nočitev. 

PLAČANJE 
1. Da bi se izognili morebitnim zamudam ali čakanju v vrsti, priporočamo odjavo nekaj dni pred 

predvidenim dnevom odhoda. 
2. Plačilo je možno opraviti s katero koli bančno kartico (EC/MC, Visa, Diners, Amex, Maestro) ali 

z gotovino v hrvaških kunah (HRK). 
3. Plačilo v tujih valutah ni možno. Menjalnica se nahaja na recepciji kampa. 
4. Cene, navedene v ceniku, veljajo za eno nočitev. 

POSEBNE PONUDNE 
1. Posebne ponudbe in popusti so objavljeni na uradni spletni strani kampa ali prek t. i. 

Newsletterja.  
2. Pridobljenih popustov ni možno med seboj kombinirati; en popust izključuje drugega. 
3. Posebnih ponudb in popustov ni možno medsebojno kombinirati. 
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4. Posebne ponudbe veljajo le za rezervacije, opravljene v času trajanja same ponudbe. Posebne 
ponudbe ni možno zamenjati z drugo ali uporabiti retroaktivno (v delovanju za nazaj). 

5. Vse promocijske ponudbe, kot so posebne ponudbe, last minute ponudbe ipd., se ne nanašajo 
na že oddane in potrjene rezervacije. S storniranjem oz. razveljavitvijo vplačane rezervacije, 
da bi na ta način pridobili pogoje posebne ponudbe, preneha veljati pravica do vračila zneska 
vplačenega predplačila.   

6. Vse kamping kartice, kot so ACSI in ADAC kartice, ki vključujejo paket storitev, veljajo 
izključno v coni C in zanje ni možno doplačilo za drugo cono. 

7. Vse kamping kartice, s katerimi je možno pridobiti ugodnosti, je treba pokazati pri prijavi na 
recepciji kampa.  

8. Nobene kamping kartice, s katero je možno pridobiti ugodnost, ni možno kombinirati z ostalimi 
popusti ali posebnimi ponudbami. 

9. Stroški bivalne pristojbine in enkratne prijave niso vključeni v posebej dogovorjeno ceno 
kamping kartice niti katere koli druge kartice in se zaračunajo posebej za vsako osebo (tudi 
otroke). 

HIŠNI LJUBLJENČKI 
1. Hišni ljubljenčki so dobrodošli v kampu Šimuni. 
2. Med prijavo na recepciji kampa je treba prijaviti tudi hišnega ljubljenčka ter predložiti njegov 

veljavni potni list. 
3. V okviru kampa oz. med sprehodom in v gostinskih objektih morajo biti hišni ljubljenčki 

obvezno na vrvici. 

• Mobilne hiške/bungalovi 
Hišni ljubljenčki so dovoljeni. Njihovo bivanje se plača skladno s posebnim cenikom, ki se 
razlikuje od cenika za parcele. Lastnik hišnega ljubljenčka mora zanj obvezno prinesti posteljo 
ali pokrivalo, s čimer poskrbi za ohranjenost bivalne enote. V primeru nastanka kakršne koli 
škode bo lastnik zanjo finančno odgovoren in jo bo moral finančno pokriti. 

• Parcele 
Hišni ljubljenčki so dovoljeni. Njihovo bivanje se plača skladno s cenikom, ki se razlikuje od 
cenika za mobilne hiške/bungalove. 

• Plaže 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni na glavnih plažah znotraj kampa, razen na delu, ki je namenjen 
ravno hišnim ljubljenčkom. Plaže za hišne ljubljenčke so označene na načrtu kampa.  

PLOVILA 
1. Ponton marina v kampu ni predvidena za nočitve. 
2. Marina ni opremljena z elektriko in sladko oz. užitno vodo. 
3. Rezervacije prostora ni možno opraviti, vendar je med rezervacijo treba najaviti vrsto plovila 

(ladjo, gliser, gumijast čoln, vodni skuter itd.). 
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4. Med prijavo na recepciji kampa je treba plovilo obvezno prijaviti. Cene plovil so odvisne od 
določenih razdalj in se nahajajo v ceniku. 

5. Zapornica (slip) za spuščanje ladij v morje in potegnitev ladij iz morja se nahaja v okviru 
kampa, in sicer blizu pontonske marine.  

Potrditev rezervacije pomeni obenem tudi sprejemanje pogojev poslovanja s strani gosta.  
S sprejetjem pravilnika, ne da bi ga brali, izgubite pravico do kakršne koli reklamacije.  

Ob zahvali za izkazano zaupanje Vam Camping Village Šimuni želi prijetno bivanje. 
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