URADNO OBVESTILO COVID-19 IN DOPOLNILO POGOJEV POSLOVANJA
Spoštovani.
Zaradi izrednih razmer, vezanih na svetovno pandemijo COVID-19, smo v
skladu z odredbami uradnih in pristojih organov republike Hrvaške in
varnostnimi omejitvami, ki jih v tem kriznem obdobju uvaja tudi vlada
republike Slovenije, primorani sprejeti nekatera dopolnila k pogojem
poslovanja podjetja ODJADRAJ s.p. oz. pogoje koriščenja najema plovil do
preklica pandemije oz. eno ali večstranskih uradno sprejetih določb zgoraj
omenjenih Držav.
Ta dopolnila se sprejemajo predvsem na podlagi omejevanj potovanj na
določena območja, varnostnih restrikcij, zaprtij mednarodnih meja ter
karantenskih odredb na teh območjih. Zato našim najemnikom v the primerih
ponujamo:
PRESTAVITEV KORIŠČENJA NAJEMA PLOVILA V KASNEJŠI TERMIN
1. Da se v primeru zaprtja meje, odredbe karantene ali drugega razloga, ki bi

neposredno povzročil nezmožnost koriščenje najema rezerviranega plovila,
prestavi najem plovila na cenovno ekvivalenten termin znotraj sezone
2020/21. Višji termin posledično terja doplačila k že dogovorjeni ceni najema,
upoštevati pa je potrebno tudi razpoložljivost plovila. Koristi se lahko tudi
katero drugo plovilo iz flote čarterista, v enakem cenovnem rangu. V primeru
višje cene, je potrebno doplačati razliko v ceni.
Vračilo že vplačanega avansa ni možno.
2. Prestavitev najema plovila na izbrani termin znotraj prihodnje sezone
2021. Ob tem se vam že vplačan avans upošteva kot kredit (vrednotnica) pri
alternativnem terminu. Tudi v tem primeru velja enako, da so potrebna
doplačila na ceno, sorazmerno z izbranim terminom najema.
UGODNI POGOJI NAJEMA 2020 in 2021.
Plaćilni pogoji za nove najemnike plovil v sezoni 2021;
1. Obrok 10-20% plačila ob potrditvi
2. Obrok 30%
3. Obrok oz. preostali znesek 30 dni do samega najema

Kot podjetje, ki posluje pretežno z podjetji na ozemlju republike Hrvaške, žal
ne moremo sprejemati enostranskih odločitev, saj smo primorani spoštovati
pravila, ki nam jih posredujejo hrvaški lastniki čarter podjetij in od njih ne
smemo odstopati.
Dejstvo je, da se situacija iz ure v uro spreminja in na žalost nihče ne more z
gotovostjo predvideti kakšno bo stanje čez teden ali dva. Vsi seveda upamo,
da se bo situacija čim prej normalizirala in da bomo zopet skupaj zapluli v
boljši jutri.

Ostanite zdravi.
Lep pozdrav
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