SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA KORIŠČENJE KUPONOV ZA POPUST PRI NAKUPU TURISTIČNIH PAKETOV
1. ZNAČILNOST
Arriva d.o.o. (v nadaljevanju Arriva) kot organizator izletov in potovanj (v nadaljevanju turističnih paketov) lahko potnikom na svojih
izletih ali potovanjih ali na druge načine deli kupone za popust. Višina popusta je izražena v odstotkih ali v znesku (v EUR) in je
navedena na kuponu. Kupona za popust ni mogoče zamenjati za gotovino niti delno, niti v celoti. Kuponi za popust niso zamenljivi, če
so izgubljeni, poškodovani, ukradeni. Kuponi za popust so neveljavni, če so spremenjeni, fotokopirani, poškodovani na način, da ni
razviden rok njihove veljavnosti ali druga bistvena sestavina, ali reproducirani.
2. NAČIN KORIŠČENJA KUPONOV
Če na kuponu ni drugače navedeno, so kuponi za popust prenosljivi, unovči ga lahko izključno prinesitelj. Prinesitelj lahko kupon za
popust koristi samo na lastnih prodajnih mestih Arrive. Prinesitelj mora kupon predložiti ob prijavi na turistični paket na prodajnem
mestu.
3. ROK IN POGOJI KORIŠČENJA KUPONOV
Kuponi za popust veljajo za nove prijave, narejene v roku veljavnosti kupona. Veljavnost kupona za popust je navedena na samem
kuponu (rok veljavnosti). Kupon za popust po izteku veljavnosti ne more biti koriščen ali zamenjan za novi kupon.
Kuponi veljajo izključno za razpisne turistične pakete v organizaciji Arrive.
Ne glede na ostale (splošne) pogoje Arrive, je potrebno ob prijavi plačilo v višini 30% zneska turističnega paketa.
En kupon za popust velja za eno prijavnico. En kupon za popust velja za prijavo do šest oseb na eni prijavnici.
4. VELJAVNOST KUPONOV ZA POPUST
Višina popusta, navedenega na kuponu, velja na osnovno redno ceno turističnega paketa. Popust ne velja na doplačila.
5. SEŠTEVANJE POPUSTOV
Kuponi za popust se med seboj ne seštevajo. Ob eni prijavi do šest oseb je mogoče unovčiti le en kupon za popust.
Kuponi za popust se ne seštevajo z drugimi popusti (npr. s kuponi za sejemski popust, popusti za zgodnje prijave ipd.).
Izjema so naslednji popusti, s katerimi se kuponi za popust ne izključujejo:
- popust za otroke na dodatnem ležišču,
- zneskovni popusti za otroke in seniorje (to so popusti, ki nastanejo npr. zaradi nižjih cen vstopnin ipd.).
6. POTNIKOVA ODPOVED IZLETA ALI POTOVANJA
V primeru, da potnik sam odpove udeležbo na turističnem paketu, za katerega je uveljavljal popust, ali se ga ne udeleži iz razlogov na
njegovi strani, se kupon za popust lahko prenese na drug turistični paket le, če ima kupon še veljaven rok veljavnosti.
7. ORGANIZATORJEVA ODPOVED TURISTIČNEGA PAKETA
V primeru, da Arriva zaradi premalo prijav ali drugih dejavnikov, ki so navedeni v Splošnih pogojih in navodilih za turistične pakete,
odpove turistični paket, potnik lahko kupon za popust prenese na drug turistični paket v organizaciji Arrive, v kolikor naredi novo
prijavo v roku sedmih (7) dni od prejema obvestila o odpovedi turističnega paketa, za katerega je uveljavljal popust.
8. OBJAVA
Splošni pogoji in navodila za koriščenje kuponov za popust so objavljeni na spletni strani www.alpetour.si.
Splošni pogoji in navodila za koriščenje kuponov za popust pri nakupu turističnih paketov stopijo v veljavo z 1.9. 2020.
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