
CENIK STORITEV 

Prijavnina za turistični aranžma na pogodbo = standardni rezervacijski stroški 23,00 € 

Prijavnina za enodnevna potovanja (izleti), rezervacija storitve Go opti in Flixbus 12,00 € 

Pristojbina za rezervacije ladijskih in trajektnih vozovnic 30,00 € 

Pristojbina za pripravo aranžmaja »po meri« in/oziroma kompleksne ponudbe 30,00 € 

Prijavnina za turistični aranžma na pogodbo - vstopnice 1,50 € 

Administrativni stroški odpovedi aranžmaja 20,00 € 

Stroški  spremembe rezervacije 20,00 € 

Sprememba imena (change name) 20,00 € 

Varščina za izvedbo rezervacij »na vprašanje«  30 % 

Riziko odpovedi – (4,00 % - 5,00 % od vrednosti aranžmaja) 
Minimalna premija po polici za zavarovanje stroške odpovedi potovanja po pogojih 7,00 € 
Zavarovalna družba, d.d. Adriatic  Slovenica ali Sava 

Zavarovanje rizika odpovedi lahko sklenete le ob prijavi na aranžma. 

Za posamezna potovanja se lahko določi drugačna višina odstopnine oz. odstopnina tudi ni mogoča. 

Pristojbina za rezervacije letalskih vozovnic 

z enim kuponom 15,00 € 

z dvema kuponoma 30,00 € 

s tremi ali več kuponi Evropa economy 40,00 € 

s tremi ali več kuponi Evropa business 50,00 € 

s tremi ali več kuponi interconti economy 60,00 € 

s tremi ali več kuponi interconti business 80,00 € 

prek interneta (nizkocenovni prevozniki) 20,00 € 

Sprememba datuma izdane letalske vozovnice 25,00 € 

Sprememba datuma in potovalnega razreda letalske vozovnice 30,00 € 

Posredovanje vizumov (cena posredovanja na potni list) 

Ambasade in konzulati v Ljubljani 25,00 € 

Druga mesta: 

stroški dejanske poštnine, kurirja ali posrednika v kraju plus 

(letalska vozovnica in/ali hotelska nastanitev kupljena v Kompasu) 
40,00 € 

stroški dejanske poštnine, kurirja ali posrednika v kraju plus 

(letalska vozovnica in/ali hotelska nastanitev ni kupljena v Kompasu) 
60,00 € 

 Elektronski vizum  40,00 € 

Letalske in ladijske vozovnice ter vstopnice za kulturne, športne in 
druge prireditve je možno plačati le z gotovino. 

Izbrani oddih iz ponudbe M holidays v organizaciji Kompas d.o.o. se lahko plača s Pika kartico z možnostjo plačila do 12 obrokov 
brez obresti. Vsi imetniki Pika kartice pri nakupih aranžmajev v organizaciji Kompas d.o.o. v poslovalnicah M holidays lahko 
zbirajo in unovčujejo pike znotraj bonitetnega obdobja ter koristijo ugodnosti in popuste, ki so namenjene imetnikom Pika 
kartice ter članom Mercatorjevih klubov. Imetniki Pika kartice ob plačilu lahko prejmejo enojne pike na vse aranžmaje 
odgovornega organizatorja Kompas d.d. Ob rezervaciji in plačilu aranžmajev drugih domačih in tujih organizatorjev potovanj, 
kjer veljajo posebni pogoji organizatorja potovanja, imetnikom Pika kartice ne pripadajo bonitetne pike. Nakup darilnih bonov 
je možen z vsemi plačilnimi sredstvi, brez pripisa pik. Prav tako ni možno kupiti darilnih bonov z unovčitvijo pik. 
Obročno plačilo s plačilno kartico Mercator Pika je možno skladno s splošnimi pogoji poslovanja izdajatelja kartice in v okviru 
limita, s katerim stranka razpolaga. M holidays nima vpliva na višino limita posameznika. 
Možno je obročno plačilo tudi na kartice Diners Club. Minimalna vrednost posameznega obroka je 100 €. Plačilo do 12 obrokov na 
Diners Club. Plačilo na obroke (Diners Club, NLB) se izključuje z nabiranjem bonitet prek Pika kartice. Prav tako se med seboj 
izključujejo kakršnikoli komercialni popusti, koriščenje bonitet iz drugih bonitenih shem (npr. Kompas Plus) ali komercialnih 
dogovorov. Prav tako ni mogoče plačilo na obroke za nakup letalskih vozovnic. 
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