Kompas d.o.o.
Dunajska cesta 117
SI–1000 Ljubljana

CENIK STORITEV
Prijavnina za turistični aranžma na pogodbo = standardni rezervacijski stroški
Prijavnina za turistični aranžma na pogodbo – enodnevna potovanja (izleti)
Prijavnina za turistični aranžma na pogodbo – plačilo na obroke prek UPN nalogov*
Prijavnina za turistični aranžma na pogodbo - vstopnice

23,00 €
12,00 €
30,00 €
1,50 €

Stroški financiranja - plačilo na obroke s plačilnimi karticami*

30,00 €

Pristojbina za rezervacije ladijskih in trajektnih vozovnic
Pristojbina za pripravo personaliziranega Kompasovega darilnega/vrednostnega bona
Pristojbina za pripravo aranžmaja »po meri« in/oziroma kompleksne ponudbe

30,00 €
30,00 €
30,00 €

Administrativni stroški odpovedi aranžmaja

20,00 €

Pristojbina za rezervacije letalskih vozovnic
z enim kuponom
z dvema kuponoma
s tremi ali več kuponi Evropa economy
s tremi ali več kuponi Evropa business
s tremi ali več kuponi interconti economy
s tremi ali več kuponi interconti business
prek interneta (nizkocenovni prevozniki)
Sprememba datuma izdane letalske vozovnice
Sprememba datuma in potovalnega razreda letalske vozovnice
Rekonfirmacija rezervacije letalske vozovnice

15,00 €
30,00 €
40,00 €
50,00 €
60,00 €
80,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
10,00 €

Izdaja dodatnih potrdil o plačilu storitev (na potrdilo)

10,00 €

Stroški plačila kotizacije

20 % višine kotizacije

Sprememba imena (change name), števila potnikov, nastanitve, datuma potovanja

20,00 €

Posredovanje vizumov (cena posredovanja na potni list)
Ambasade in konzulati v Ljubljani
Druga mesta:
stroški dejanske poštnine, kurirja ali posrednika v kraju plus
(letalska vozovnica in/ali hotelska nastanitev kupljena v Kompasu)
stroški dejanske poštnine, kurirja ali posrednika v kraju plus
(letalska vozovnica in/ali hotelska nastanitev ni kupljena v Kompasu)

25,00 €
40,00 €
60,00 €

Elektronski vizum

40,00 €

Vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve ni mogoče poravnati s plačilnimi karticami.
*Minimalna vrednost posameznega obroka je 100 € (Diners Club, NLB). Plačilo do 12 obrokov (Diners Club, NLB) in plačilo
prek položnic v več enakih zneskih (če je to navedeno tudi v ponudbi) je možno urediti le ob prijavi, ko se obveznost uredi v
celoti. Obročno plačilo s plačilno kartico je možno skladno s splošnimi pogoji poslovanja izdajatelja kartice in v okviru limita, s
katerim stranka razpolaga. Kompas nima vpliva na višino limita posameznika.
Plačilo na obroke (Diners Club, NLB, položnice po datumu pričetka storitve) se izključuje z nabiranjem bonitet prek
Kompasovega programa zvestobe KompasPlus. Prav tako se med seboj izključujejo kakršnikoli komercialni popusti, koriščenje
bonitet iz drugih bonitetnih shem ali komercialnih dogovorov in nabiranje točk v KompasPlus programu zvestobe (stranka se
vedno sama odloči za njej ugodnejšo različico). Če Kompas ni organizator potovanja oziroma počitnic (posredniška prodaja),
obročno plačilo ni mogoče. Prav tako ni mogoče plačilo na obroke za nakup letalskih vozovnic.
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