URADNO OBVESTILO O DOPOLNITVI SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
Zaradi izrednih razmer, vezanih na svetovno pandemijo COVID-19, smo v skladu z določili Evropske
Komisije, odredbami uradnih in pristojnih organov Republike Hrvaške in varnostnimi omejitvami, ki jih
med pandemijo uvaja vlada Republike Slovenije, sprejeli dopolnila k splošnim pogojem našega
poslovanja. Slednja še podrobneje opredeljujejo pogoje koriščenja najema plovil ter izdatno
opredeljujejo odpovedne pravice najemnika. Opredeljena dopolnila splošnih pogojev poslovanja
veljajo do preklica epidemije z upoštevanjem ene ali večstransko uradno sprejetih določb uvodoma
omenjenih držav.
Ta dopolnila k splošnim pogojem poslovanja podjetja se sprejemajo predvsem na podlagi omejevanj
potovanj na določena območja, varnostnih restrikcij, zaprtja mednarodnih meja ter karantenskih
odredb na teh območjih. Dopolnila k splošnim pogojem poslovanja podjetja, so sestavni del pogodbe
ter opredeljujejo tako ugodnosti glede plačilnih pogojev kot tudi najemnikove odpovedne pravice (t.i.
Covid-19 odpovedne pravice) za vse že sklenjene rezervacije, ki sovpadajo s časom pandemije Covid19 kot tudi za rezervacije, ki jih bodo stranke sklenile v bodoče.
Vsebinsko zgoraj omenjena dopolnila k splošnim pogojem poslovanja, našim strankam prinašajo:
1. Fleksibilne plačilne pogoje
Za vse rezervacije jadrnic v sezoni 2021 veljajo posebni plačilni pogoji. Generalno gledano lahko
stranke ob rezervaciji plovil namesto dosedanjih 50% pologa za najem plovil, položijo le med 25%30% pologa ob rezervaciji (odstotek je odvisen od pogojev čarter podjetja), preostali odstotek, pa lahko
stranke poravnajo v dodatnih 2 obrokih. Zadnji obrok so stranke, ne glede na datum sklenitve
rezervacije dolžne poravnati najkasneje 1 mesec pred datumom najema plovila. Najem plovila mora
biti v celoti poravnan najkasneje 1 mesec pred odhodom, ne glede na to ali bo najem plovila v
nadaljevanju možno koristiti ali ne.
2. Odpovedne pravice naših strank v času pandemije COVID-19
Odpovedne pravice veljajo le v primeru zaprtja mednarodnih državnih meja ali drugih objektivnih
potovalnih restrikcij, ki bi neposredno povzročile nezmožnost koriščenja najema rezerviranega plovila
v izbranem terminu.
Obvezen PCR test ni objektiven razlog za izdajo voucharja oz. vrednotnice in se izvzema kot zadosten
razlog za odpoved najema plovila.
Za že sklenjeno rezervacijo stranka dobi vouchar oz. vrednotnico, ki omogoča:
➢ možnost direktne prestavitve koriščenja najema plovila v kasnejši termin znotraj jadralne
sezone 2021/2022 (z možnostjo nadaljnjega podaljšanja v kolikor bi temu botrovale razmere)
in sicer le v primeru zaprte meje ali drugih objektivnih potovalnih restrikcij, ki bi neposredno
povzročile nezmožnost koriščenja najema rezerviranega plovila v izbranem terminu in še to
izključno pod pogojem, da je najem plovila plačan v celoti, najkasneje mesec dni pred datumom
najema
➢ morebitna prestavitev koriščenja najema se kot že omenjeno, ureja le v primeru, da stranka
poravna najem plovila v celoti, in še to ne prej kot 7 dni pred datumom najema

➢ karantena, ki bi se ji stranka lahko izognila z opravljenim PCR testom, ne predstavlja razloga
za spremembo datuma najema. Prav tako obvezen PCR test, ne predstavlja razloga za
spremembo datuma najema
➢ možnost koriščenja že vplačanega zneska za isto ali drugo plovilo istega čarter podjetja. Ob
tem je hkrati potrebno upoštevati tudi razpoložljivost določenega plovila v izbranem terminu.
To pomeni, da se v praksi lahko zgodi, da določeno plovilo v novo izbranem terminu s strani
stranke v sezoni 2021/2022 ni več na voljo in bo najem plovila možno koristiti v drugem še
razpoložljivem terminu. V kolikor je plovilo dražje oz. je termin najema višji, je potrebno
doplačilo po veljavnem ceniku, v primeru nižjega termina ni možno vračilo sorazmernega dela
za najem plovila
➢ vračilo že vplačanega avansa za najem določenega plovila skladno s splošnimi pogojih čarter
podjetij na Hrvaškem, ni možno.
Stranka ima možnost sklenitve zavarovanja rizika odpovedi rezervacije. Stranka tovrstno zavarovanje
stranka sklene samoiniciativno ter na lastne stroške pri poljubno izbrani zavarovalni družbi.
Stranka je seznanjena in razume, da je Active Sailing posredniško podjetje in kot takšno ne more
sprejemati enostranskih odločitev, temveč je izključno primorano spoštovati pravila in navodila, ki jih
prejme bodisi s strani hrvaških lastnikov čarter podjetij, bodisi drugih čarter podjetij in od njih ne sme
odstopati.

