
VRSTA VOZOVNICE PREDPRODAJA za 

ZUTS Kranj
PREDPRODAJA SEZONA Družinske vse dni Krvavec, s sliko

1.10. - 30.11.2020 1.10. - 30.11.2020 1.12.2020 - 5.5.2021
EUR EUR EUR Družinski paketi Odrasli Otroci Mladi Cenik 2020-21

5 x DNEVNA V SEZONI ODRASLI 133,92 139,50 166,00 P1 1 1 625 €

  MLADI (15-18,99 let) 118,08 123,00 145,00 P2 1 2 826 €

OTROCI do 14,99 let 81,60 85,00 101,00 P3 1 3 1.000 €

SENIORJI (nad 65 let) 118,08 123,00 145,00 P4 1 1 709 €

SEZONSKA PON-PET s sliko, velja na Krvavcu, od ponedeljka do petka (razen ob praznikih), po 15.3. dalje vse dni v tednu P5 1 2 1.032 €

Za vse kategorije enotna cena 248,64 259,00 315,00 P6 1 3 1.342 €

SEZONSKA KRVAVEC s sliko P7 1 4 1.440 €

ODRASLI 383,04 399,00 449,00 P8 1 1 1 928 €

SENIORJI (nad 65 let) 363,84 379,00 429,00 P9 1 2 1 1.103 €

SEZONSKA DNEVNO NOČNA s sliko Krvavec, Rogla (nočna Rogla) P10 1 1 2 1.238 €

NOVI IMETNIKI ODRASLI 421,44 439,00 489,00 P11 2 1 995 €

MLADI (15-18,99 let) 367,68 383,00 428,00 P12 2 2 1.166 €

OTROCI do 14,99 let 264,00 275,00 295,00 P13 2 1 1 1.309 €

SENIORJI (nad 65 let) 367,68 383,00 428,00 P14 2 2 1.444 €

ODRASLI 407,04 424,00 474,00 P15 2 3 1.543 €

MLADI (15-18,99 let) 353,28 368,00 413,00 P16 2 4 1.632 €

OTROCI do 14,99 let 254,40 265,00 285,00 P17 2 1 1.065 €

SENIORJI (nad 65 let) 353,28 368,00 413,00
KEYCARD       -  kavcija  - 3,00 3,00 3,00

DODATNE VOZOVNICE K DRUŽINSKIM PAKETOM KRVAVEC*

Otroci do 5.99 leta (letnik 2015 ali mlajši) 3 €

POGOJI NAKUPA IN VELJAVNOSTI: Otroci (letnik 2006 do 2014) 10 €

Vse smučarske vozovnice veljajo na smučišču Krvavec, posebej označene pa veljajo tudi na smučišču Rogla.

Starostne kategorije: OTROCI stari do 14,99 let (rojeni l.2006 in mlajši). Otroci stari do 5,99 let (rojeni l.2015 in mlajši) v spremstvu staršev smučajo brezplačno.

Vsi otroci, ki smučajo samostojno in/ali v smučarskih klubih, šolah, in tečajih s trenerjem ali vodjo vrste, potrebujejo veljavno vozovnico. MLADI stari od 15. Sezonske družinske vozovnice Krvavec veljajo vse dni v tednu za smučišče Krvavec. V

do 18,99 let (rojeni med l. 2002 in 2006). SENIORJI starejši od 65 let (rojeni l. 1655 ali prej). Vozovnice niso veljavne brez fotografije imetnika in niso prenosljive. Vozovnice lahko

Vozovnice 5 x dnevna v sezoni in sezonske vozovnice prodajamo izključno na keycard. Obvezno doplačilo kavcije za keycard 3€ ali predložitev napoškodovanega koristijo družine za največ 2 odrasli osebi. Ti osebi sta zakonca, starša ali življenska 

keycarda iz lanske sezone. Vnaprej kupljene vozovnice (dnevne in 5 x dnevna v sezoni) veljajo dve zimski sezoni, razen urnih, ki veljajo samo partnerja z otroci in/ali mladostniki, ki so prijavljeni in naslovu in/ali dokazilu družinske

eno zimsko sezono. Pri nakupu sezonske smučarske vozovnice je obvezna fotografija in podatki o imetniku ( ime, priimek, naslov, datum rojstva in e-mail). relacije. Otroci do 5.99 let (rojeni l.2015 in mlajši) dobijo brezplačno vozovnico proti 

Popust za imetnike lanske sezonske dnevno nočne RK pri nakupu nove sezonske dnevno nočne RK s sliko pripada popust (odrasli, seniorji, mladi: 15€, doplačilu medija 3 €. Do dodatne vozovnice k družinskemu paketu (kot 5. član ali več) so

otroci: 10€). Popust ne velja za sezonsko PON - PET in sezonske Krvavec. Popust je zgornjem ceniku že upoštevan. Za izgubljene vozovnice ni nadomestila. upravičeni otroci od 6 do 14.99 leta (rojeni med l. 2006  in l. 2014) iz družine katera kupi

Vozovnicam s  pretečeno veljavnostjo z oznako 1-1700-itd. je veljavnost mogoče podaljšati z doplačilom po ceniku (odrasli, mladi, seniorji: 8€, otroci: 6€) in enega izmed družinskih paketov št. 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 in 16. V kolikor je v družini

veljajo tekočozimsko sezono. Še veljavnih vozovnic ni mogoče podaljšati. Za izgubljene vozovnice ni nadomestila. Zloraba vozovnic se kaznuje v skladu z več otrok te starosti, lahko vsi prejmejo dodatno vozovnico. Na družinski paket ni dodatnih

določbami  pogojev poslovanja. Kupljenih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine. Sistem kontrole vozovnic se izvaja pod video nadzorom, popustov.

na kar kupce  vozovnic opozarjamo tudi na vstopnih postajah na žičnice in na blagajnah RTC Krvavec. Z nakupom smučarske vozovnice se je kupec s tem 

dejstvom tudi seznanil. Z izvajanjem video nadzora kontrole vozovnic ne posegamo v zasebnost kupcev in uporabnikov našega smučišča, temveč samo 

primerjamo med seboj video odseke prehoda posamezne  vozovninice na podlagi njene serijske številke ter pri tem upoštevamo zakonska določila ZVOP-1

(Zakon o varstvu osebnih podatkov). Cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen, vrste vozovnic in pogojev poslovanja.

Celotni pogoji nakupa in veljavnosti so objavljeni na www.rtc-krvavec.si.

CENIK SMUČARSKIH VOZOVNIC - ZIMA 2019/2020 - KRVAVEC
za ZUTS Kranj

IMETNIKI LANSKE SEZONSKE s sliko ZA 

KRVAVEC


