UPORABA
TURISTIČNIH VOUCHERJEV
2020 - 2022
V EUROTAS HOTELIH
KAKO ZAČNEM?
Prosimo vas, da nas ob prihodu pred prijavo ali naročilom seznanite,
da želite unovčiti turistični bon.

KAJ POTREBUJEM?
Ob prijavi imejte pripravljen
izpolnjen obrazec za koriščenje z naslednjimi podatki:
-ime in priimek
-EMŠO
-datum rojstva
številko in vrsto identifikacijskega dokumenta ter predvideni
znesek, za katerega se unovči bon

DO KDAJ LAHKO BONE KORISTIM?
TB (turistični bon iz leta 2020) - lahko koristite do 30.06.2022
BON21 (turistični bon iz leta 2021) - lahko koristite do 30.6.2022

MORAM KORISTITI CELOTEN ZNESEK BONA?
Koristite lahko tudi le del bona, preostanek ostane v dobroimetju in
ga lahko koristite kjerkoli (tega dobroimetja pa se ne da prenašati na
relaciji 2. kolena).
V primeru prenosa bona, je potrebno bon koristiti v enkratnem znesku.

ZA KAJ LAHKO BONE KORISTIM?
TB (turistični bon iz leta 2020) lahko v Eurotas Hotelih koristite za:
storitev nočitev z zajtrkom
BON21 (turistični bon iz leta 2021) lahko v Eurotas Hotelih koristite za:
namestitvene storitve (nočitev)
gostinske storitve (hrana in pijača)
welness storitve (masaže in tretmaji)
rekreacijsko ponudbo (najem koles, vespe)
parkirišče
Bonov TB in BON21 ni mogoče koristiti za plačilo turistične takse.
Minimalna poraba za uporabo BON21 je 50,00 €.

KORIŠČENJE NAMESTITVENIH STORITEV
pred prijavo v hotel obvestite receptorja, da želite koristiti bon
predate mu svoje osebne dokumente in izpolnjen obrazec za
koriščenje, ki ga najdete s klikom TB TUKAJ in BON21 TUKAJ.

KORIŠČENJE GOSTINSKIH IN DRUGIH STORITEV
pred naročilom se oglasite na recepciji hotela in obvestite receptorja, da
želite koristiti bon
predate mu svoje osebne dokumente in izpolnjen obrazec za koriščenje,
ki ga najdete s klikom BON21 TUKAJ.
receptor vam bo predal avtorizacijski dokument sredstev z bona
pred naročilom dokument predate strežnemu osebju
po opravljeni storitvi se ponovno oglasite na recepciji
receptor bo zaključil porabo z vašega bona BON21
minimalna vrednost za koriščenje je 50,00 €

UPORABNE POVEZAVE
spodnje dokumente lahko v fizični obliki prevzamete tudi na recepciji
Izjava upravičenca o prenosu bona
TB TUKAJ
BON21 TUKAJ
Potrditev unovčitve bona (obvezna priloga kopije osebne izkaznice)
TB TUKAJ
BON 21 TUKAJ
Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona po tretji osebi
TB TUKAJ BON21 TUKAJ
www.eurotashoteli.si

