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ZADEVA: PONUDBA za sodelovanje 2012 

Glede na naš dogovor pošiljamo ponudbo in predlog sodelovanja v letu 2012. 

1. Sindikat Skei bo svoje člane obveščal o ugodnostih v Termah Banovci na njemu običajen 
način: 

- Internet 
- Oglasne deske 
- Sms – mobilna telefonija 
- Delitev letakov članom ( stroške in izdelava letaka nosi ponudnik – Terme Banovci ). 

 
2. Terme Banovci v tekočem letu ( 01.01. – 21. 12. 2012 ) nudijo članom sindikata Skei naslednje 

ugodnosti. 
- 15% popusta na celodnevne karte  
- 10% popusta na Wellness storitve 
- 10% popusta na redne cene penzionskih storitev  
- Brezplačen najem dvorane in tehnike za potrebe seminarjev Sindikata Skei, pod pogojem, da 

Sindikat Skei ob izvedbi seminarja koristi gostinske storitve. 
- Vse ugodnosti je možno koristiti ob predložitve članske izkaznice sindikata SKEI ter 

osebnega dokumenta  
- Rezervacije ter plačila vseh storitev je na blagajni Term Banovci. Dodatne informacije ter 

rezervacije na tel.: 02-51-31-400. 
 

3. Posebne akcije: 
- Terme Banovci pripravijo dodatne akcije za svoje storitve, ki presegajo popuste in ugodnosti 

pod točko 2. Sindikat Skei pa obvesti o ponudbi obvesti svoje člane na njemu običajen način. 
- Rezervacije ter plačila vseh storitev je na blagajni Term Banovci oz. na tel: 02-51-31-400.  

 
4. Kratkoročne akcije 
- 1.3. – 20.4. 2012; celodnevno kopanje -20%  7.50€ = 6€, popoldanska karta po 15.00 uri  

-20%  6.30€ = 5€ 
- Penzionske storitve:  polpenzion, kopanje, 1 x sauna,Zeleni Gaj. Redna cena 49€ znižana 

cena 39€.Vsa doplačila po ceniku, minimum 3 noči. Za družine 2 otroka do 12 leta gratis v 
sobi z dvema odraslima. Termini 4.3. – 7.3. 2012. Cena velja za eno osebo.  
Dodatne informacije ter rezervacije na tel.: 02-51-31-400. 
 

5. V vseh cenah je vključen DDV. 

                                                                                                                     Izvršna Direktorica:   

                                                                                                                                    Ga. Lea Hofman  


